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Queiroz, F. M. M. G. (2020). Comunidade Colaborativa Virtual: possibilidade formativa para os 
cuidadores escolares de estudantes com deficiência (Tese de Doutorado). Instituto de Psicologia, 
Universidade de São Paulo, São Paulo.

RESUMO

Devido à conquista da perspectiva educacional inclusiva, atualmente muitos estudantes com deficiência 
frequentam as escolas comuns. Neste contexto, o cuidador escolar é um agente favorecedor da inclusão por 
contribuir com seus cuidados na higiene, alimentação, locomoção, entre outros, colaborando com a permanência 
e participação do estudante com deficiência nas atividades escolares. Nesse sentido, sua atuação se enquadra dentre 
os serviços de Tecnologia Assistiva que é uma área interdisciplinar que engloba produtos, recursos, metodologias, 
estratégias, práticas e serviços, possibilitando autonomia e melhoria da qualidade de vida das pessoas. Para 
alcançar o objetivo desta pesquisa que visou analisar as possibilidades e dificuldades de uma Comunidade 
Colaborativa Virtual enquanto contribuição formativa para os Cuidadores Escolares de estudantes com deficiência, 
foram delineados três estudos sob o aporte teórico da Psicologia Histórico-cultural. O primeiro buscou conhecer o 
perfil e a atuação dos cuidadores escolares quanto ao cotidiano profissional, práticas realizadas e relações 
interpessoais no ambiente escolar, bem como identificar as necessidades formativas dos cuidadores escolares. 
Participaram deste estudo 46 cuidadores, que atuavam em escolas de ensino fundamental em duas diretorias 
regionais de uma cidade localizada no estado de São Paulo, além de dois membros da equipe gestora escolar. 
Foram utilizados questionário, entrevistas e observação participante no contexto escolar, com registro em diário 
de campo. Da análise de conteúdo dos dados surgiram oito categorias: Locomoção, Alimentação, Higiene, 
Qualidade de Vida, Formação e Valorização Profissional do Cuidador Escolar, Deficiências e Saúde, Aspectos 
Psicológicos e do Desenvolvimento, Comunicação e Inclusão, que se tornaram os módulos da Comunidade 
Colaborativa Virtual dos Cuidadores (CCVC). O segundo estudo procurou planejar e avaliar a usabilidade dessa 
plataforma, na opinião dos cuidadores. Para isso, a CCVC foi apresentada a seis participantes, cuidadores em 
escolas de Educação Infantil, da mesma rede de ensino, que acessaram pelo período de um mês. Na sequência foi 
aplicada a Escala System Usability Scale (SUS) e em seguida realizada uma entrevista com cada participante, para 
captar tanto aspectos técnicos quanto pedagógicos da usabilidade da CCVC. A partir do resultado deste estudo,
foram realizados ajustes na plataforma para a realização do terceiro estudo, que visou desenvolver e avaliar uma 
Comunidade Colaborativa Virtual dos Cuidadores para o aperfeiçoamento profissional dos cuidadores escolares. 
Nesse estudo, foi implementada e avaliada uma intervenção da qual participaram, a convite, como membros da 
Comunidade Virtual e de encontros formativos presenciais, vinte cuidadores que atuavam em escolas de ensino 
fundamental de duas diretorias regionais em uma cidade localizada no estado de São Paulo, por um período de 
quatro meses. Para a avaliação, foram aplicados aos cuidadores questionários on-line de auto avaliação. Para 
análise dos dados foi realizada a triangulação dos dados dos questionários e do registro da participação, tanto 
virtual como dos encontros presenciais, bem como os dados advindos do grupo focal e foi realizada a categorização 
por meio de análise de conteúdo. Nos resultados desse terceiro estudo foram apresentados os dados quantitativos 
de acesso à CCVC e, na sequência, a análise qualitativa da qual emergiram dez categorias: Uso e Interatividade 
com a Plataforma da CCVC; CCVC e expectativas profissionais; Participação e Aprendizado na CCVC;
Comunicação, Interação e Colaboração; Estratégias e Aplicações Práticas; Vivência sobre Inclusão; Gestão 
Escolar Inclusiva; Relação com as Famílias; Valorização do Cuidador e O Cuidador como Profissional da 
Tecnologia Assistiva. O entrelaçamento dos resultados dos três estudos permitiu a análise das possibilidades e 
dificuldades encontradas em uma Comunidade Colaborativa Virtual enquanto contribuição formativa para os 
Cuidadores Escolares de estudantes com deficiência. As dificuldades encontradas foram a exclusão digital, o 
aspecto cultural do pensamento desenvolvido pelo modelo de ensino tradicional, bem como recursos tecnológicos 
ultrapassados. As possibilidades encontradas na CCVC foram: o desenvolvimento de potencialidades, o 
favorecimento de uma cultura de aprendizagem colaborativa, o incentivo e compartilhamento de conhecimentos 
tanto teórico como práticos, a flexibilização dos horários e locais de acesso, o desenvolvimento da capacidade do 
participante em gerir seu processo de aprendizagem com autonomia, no qual o mediador oferece o suporte 
necessário e organiza o conhecimento, e, por fim, a elevação da autoestima, crença nas capacidades, de ajudar e 
ser ajudado, no sentido de uma comunidade inclusiva. Espera-se, com este estudo contribuir para a formação 
continuada deste profissional e, por conseguinte, colaborar para a efetivação da Educação Inclusiva.

Palavras-chave: Cuidador Escolar. Profissional de Apoio. Educação Inclusiva. Psicologia Histórico-Cultural.  
Comunidade Colaborativa Virtual.



Queiroz, F. M. M. G. (2020). Collaborative Virtual Community: formative possibilities for school 
paraprofessional for disability students. (Doctoral Thesis). Institute of Psychology, University of São Paulo, 
São Paulo.

ABSTRACT

Due to the perspective of inclusive education, several disabilities students are now attending regular schools. 
Within this context, the paraprofessional is effective actor for the implementation of inclusive practices, providing
hygiene, food, and mobility care,among others, and enhancing impaired student retention and participation in 
school activities. In this sense, their activities qualify as Assistive Technology services - which is an 
interdisciplinary area that encompasses products, resources, methodologies, strategies, practices and services, 
facilitating autonomy and improving people's quality of life. In order to reach the objective of this research aimed 
at investigating the possibilities and difficulties of a Virtual Collaborative Community as a formative contribution 
to the paraprofessional, in this work called School Caregivers, of students with disabilities, three studies were 
delineated under the theoretical framework of Historical-Cultural Psychology. The first study sought to learn the 
profile and performance of school caregivers regarding their professional routine, practices and interpersonal 
relationships in the school environment, as well as to identify the school caregivers’ educational needs 46 school 
caregivers, working in elementary schools in two regional districts of a city located in the São Paulo and two 
members of the school management team participated. A questionnaire, some interviews and participant 
observation in the school context were used, with field diary recording. From the data content analysis, eight 
categories emerged: Mobility, Food, Hygiene, Quality of Life, School caregiver Training and Professional 
Appreciation, Disabilities and Health, Psychological and Developmental Aspects, Communication and Inclusion, 
all of which became units of the Caregivers Collaborative Virtual Community (CCVC). The second study aimed 
at presenting and evaluating the virtual usability platform, from the caregivers’ perspective. For this purpose, the 
CCVC was presented to six participants, kindergarten caregivers, of the same school network, who accessed the 
system for one month. Next, The System Usability Scale (SUS) was applied, followed by an interview conducted 
with each participant to capture both technical CCVC usability and pedagogical aspects. Based on the results of 
this study, adjustments were made to the virtual platform for the conduction of the third study - aimed at developing 
and evaluating a Caregivers Collaborative Virtual Community aimed at the professional improvement of school 
caregivers. In this study, an intervention was implemented and evaluated. Participants were twenty caregivers who 
worked in elementary schools of two regional districts in a city located in São Paulo and members of the Virtual
Community formative meetings. They were invited to participate in the CCVC for the period of four months, The 
assessment consisted  of self-evaluation questionnaires  administered to the caregivers. For data analysis, data 
from the questionnaires and the record of the virtual participation as well as the presence in meetings and data 
from the focus group were triangulated. Categorization was performed through content analysis. The results of 
this third study presented quantitative data on access to CCVC, followed  by  the qualitative analysis, from which 
ten categories emerged: Use and Interactivity with the CCVC Platform, CCVC and Professional Expectations, 
Participation and Learning in CCVC, Communication, Interaction and Collaboration, Strategies and Practical 
Applications, Experience on Inclusion, Inclusive School Management, Relationship with Families, Valuing 
Caregivers and Caregivers as Assistive Technology Professionals. The intertwining of the results of the three 
studies allowed for the analysis of the possibilities and difficulties found in a Collaborative Virtual Community as 
a formative contribution to the disabled students School Caregivers. The difficulties encountered were digital 
exclusion, the cultural aspect within the traditional teaching model, as well as outdated technological resources.
The possibilities found in the CCVC were the development of potentialities, the fostering of a collaborative 
learning culture, encouraging and sharing both theoretical and practical knowledge, flexible access times and 
places, building capacity in the participant to manage the learning process autonomously, where the mediator 
offers the necessary support and organizes information and, finally, the elevation of self-esteem, belief in the 
capacities, to help and to be helped, in the direction of an inclusive community. This study is expected to contribute 
to the continuing education of this professional and, therefore, to contribute to the effectiveness of Inclusive 
Education.

Keywords: School caregiver. Paraprofessional. Inclusive education. Historical-Cultural Psychology Virtual 
Collaborative Community.



Queiroz, F. M. M. G. (2020). Comunidad Colaborativa Virtual: posibilidad de capacitación para cuidadores 
escolares de estudiantes con discapacidade (Tesis de Doctorado). Instituto de Psicología. Universidad de São 
Paulo. São Paulo.

RESUMEN

Debido al logro de una perspectiva educacional inclusiva, muchos alumnos con discapacidad actualmente asisten 
a escuelas comunes. En este contexto, el cuidador escolar es un agente que favorece la inclusión al contribuir con 
su cuidado con la higiene, alimentación, locomoción y otras necesidades, colaborando con la permanencia y 
participación en las actividades escolares del alumno con discapacidad. En este sentido, su campo de actuación se 
encaja entre los servicios de Tecnología de apoyo, que es un área multidisciplinaria que abarca productos, recursos, 
metodologías, estrategias, prácticas y servicios, posibilitando autonomía y mejora de la calidad de vida de las 
personas. Para alcanzar el objetivo de esta pesquisa, que tenía como foco analizar las posibilidades y dificultades 
de una Comunidad Colaborativa Virtual como contribución en la capacitación de los Cuidadores Escolares de 
estudiantes con discapacidad, la misma fue delineada en tres estudios bajo el marco teórico de la psicología 
histórico-cultural. El primero buscó conocer el perfil y el desempeño de los cuidadores escolares en relación a su 
rutina profesional, prácticas realizadas y relaciones interpersonales en el ámbito escolar, así como identificar las 
necesidades de capacitación de los cuidadores escolares. Participaron en este estudio 46 cuidadores escolares, que 
trabajaban en escuelas primarias en dos consejos de administración regionales de una ciudad ubicada en el estado 
de Sao Paulo, y dos miembros del equipo de gestión escolar. Se utilizaron: cuestionario, entrevistas y observación 
participante en el contexto escolar, con registro en diario de campo. Del análisis del contenido de los datos 
surgieron ocho categorías: Locomoción; Alimentación; Higiene; Calidad de vida; Capacitación y valorización 
profesional del cuidador escolar; Deficiencias y salud; Aspectos sicológicos y de desarrollo; Comunicación e 
inclusión, que se convirtieron en los módulos de la Comunidad Colaborativa Virtual de Cuidadores (CCVC). El 
segundo estudio se propuso presentar y evaluar la facilidad de uso de la plataforma, según la opinión de los 
cuidadores, para lo cual se les presentó la CCVC a seis participantes, cuidadores en jardines de infancia de la 
misma red educativa, que la accedieron durante un mes. Después se aplicó la escala System Usability Scale (SUS) 
y enseguida se realizó una entrevista con cada participante para captar tanto los aspectos técnicos de la facilidad 
de uso de la CCVC como los aspectos pedagógicos. Con base en los resultados de este estudio, se le hicieron 
ajustes a la plataforma para el tercer estudio, destinado a desarrollar y evaluar una Comunidad Colaborativa Virtual 
de Cuidadores para la mejora profesional de los cuidadores escolares. En este estudio, se implementó y evaluó una 
intervención en la cual participaron, como miembros de la Comunidad Virtual y de encuentros formativos 
presenciales, veinte cuidadores que trabajaban en escuelas primarias de dos consejos de administración regionales 
en una ciudad ubicada en el estado de Sao Paulo. Fueron invitados para este tercer estudio, el cual consistió en su 
participación en la CCVC durante un período de cuatro meses. A los cuidadores se les administraron cuestionarios, 
en línea, de autoevaluación. Para el análisis de datos se triangularon los datos de los cuestionarios y el registro de 
la participación, tanto virtual como en los encuentros presenciales, así como los datos provenientes del grupo focal. 
La categorización se realizó a través del análisis de contenido. Los resultados de este tercer estudio presentaron 
datos cuantitativos sobre el acceso a la CCVC y, enseguida, el análisis cualitativo, del cual surgieron diez 
categorías: Uso e interactividad con la plataforma CCVC; CCVC y expectativas profesionales; Participación y 
aprendizaje en la CCVC; Comunicación; Interacción y colaboración; Estrategias y aplicaciones prácticas; 
Experiencias de inclusión; Gestión escolar inclusiva; Relación con las familias, Valoración del cuidador; y El 
cuidador como profesional de tecnología de apoyo. El entrelazamiento de los resultados de los tres estudios 
permitió el análisis de las posibilidades y dificultades encontradas en una Comunidad Colaborativa Virtual como 
contribución formativa a los cuidadores escolares de estudiantes con discapacidad. Las dificultades encontradas 
fueron la exclusión digital, el aspecto cultural del pensamiento desarrollado por el modelo de enseñanza 
tradicional, así como los recursos tecnológicos obsoletos. Las posibilidades encontradas en la CCVC fueron el 
desarrollo de potencialidades, favoreciendo una cultura de aprendizaje colaborativo, el fomento y el intercambio 
de conocimiento teórico y práctico, la flexibilidad de horarios y locales de acceso, el desarrollo de capacidades en 
el participante para gestionar su proceso de aprendizaje de forma autónoma, en el cual el mediador le ofrece el 
apoyo necesario y organiza el conocimiento, y finalmente, el aumento de su autoestima, la confianza en sus 
capacidades, para ayudar y ser ayudado, en el sentido de una comunidad inclusiva. Se espera que este estudio 
contribuya a la educación continua de este profesional y, por lo tanto, que contribuya a la efectividad de la 
Educación Inclusiva. 

Palabras clave: Cuidador escolar. Profesional de apoyo. Educación inclusiva. Psicología histórico-cultural
Comunidad Colaborativa Virtual.



Queiroz, F. M. M. G. (2020). Communauté Collaborative Virtuelle: possibilité formative pour les soignants 
scolaires des étudiants handicapés. (Thèse de doctorat). Institut de psychologie, Université de São Paulo, São 
Paulo.

RÉSUMÉ

En raison de la réalisation d’une perspective éducative inclusive, de nombreux élèves handicapés fréquentent vont
a les écoles ordinaires. Dans ce contexte, le soignant est un agent qui favorise l’inclusion et contribue à leurs soins 
en matière d’hygiène, d’alimentation, de mobilité et autres, et collabore à la permanence et à la participation des
élèves handicapés aux activités scolaires. En ce sens, sa performance relève des services de technologie 
d'assistance, qui constituent un domaine interdisciplinaire qui englobe des produits, des ressources, des 
méthodologies, des stratégies, des pratiques et des services, permettant l'autonomie et améliorant la qualité de vie 
des personnes. Pour atteindre l'objectif de cette recherche qui visait à analyser les possibilités et les difficultés 
d'une communauté de collaboration virtuelle en tant que contribution formatrice aux paraprofessionnels des 
étudiants handicapés, cette recherche a été décrite dans trois études dans le cadre théorique de la psychologie 
historique et culturelle. La première étude visait à connaître le profil et les performances des paraprofessionnels 
en ce qui concerne la vie quotidienne, les pratiques et les relations interpersonnelles dans le milieu scolaire, ainsi 
qu’à identifier les besoins en formation des soignants scolaires/paraprofessionnels. L'étude comprenait 46
soignants scolaires, qui travaillaient dans des écoles primaires de deux directions régionales d'une ville située dans 
l'État de São Paulo et deux membres de l'équipe de direction de l'école. Les questionnaires, les entretiens et 
l'observation des participants ont été utilisés dans le contexte de l'école. De l'analyse du contenu des données, huit 
catégories sont apparues: mobilité, alimentation, hygiène, qualité de vie, formation et appréciation professionnelle 
du paraprofessional, handicap et santé, aspects psychologique et développemental, communication et inclusion, 
qui sont devenus les modules de la communauté de collaboration virtuel  de'l Soignant (CCVS). La deuxième 
étude visait à présenter et à évaluer la convivialité de la plate-forme, de l’avis du personnel
soignant/paraprofessional, à cet effet, le CCVS a été présenté à six participants, aidants des jardins d’enfants de la
même région, qui ont accédé pendant un mois à CCVS, et après L’échelle d’utilisation du système (SUS) a été
appliquée, puis un entretien a été mené avec chaque participant afin de saisir les aspects techniques de la 
convivialité et les aspects pédagogiques du CCVS. Sur la base des résultats de cette étude, des ajustements ont été 
apportés à la plate-forme pour la troisième étude visant à développer et à évaluer une communauté collaborative 
virtuelle de soignants pour le perfectionnement professionnel. Dans le cadre de cette étude, une intervention a été 
mise en œuvre et évaluée: les participants étaient des membres de la communauté virtuelle et des réunions
formatives en personne. Vingt aidants naturels travaillant dans les écoles primaires de deux directions régionales 
d’une ville située dans l’état de São Paulo ont été invités à participer à cette troisième étude. Dans une étude qui
consistait à participer au CCVS pour une période de quatre mois, des questionnaires d'auto-évaluation ont été 
administrés aux aidants naturels. Pour l'analyse des données, les données des questionnaires et l'enregistrement de 
la participation virtuelle ainsi que les réunions en face-à-face ont été triangulés, de même que les données du 
groupe de discussion et la catégorisation ont été effectuées au moyen d'une analyse de contenu. Les résultats de 
cette troisième étude ont présenté des données quantitatives sur l’accès au CCVS et à la suite de l’analyse
qualitative de dix catégories: Utilisation et interactivité avec la plate-forme du CCVS, CCVS et attentes des 
professionnels, Participation et apprentissage au CCVS, Communication, Interaction et Collaboration, stratégies 
et applications pratiques, Vivre sur l'inclusion, Gestion scolaire inclusive, Appréciation des soignants et Le 
soignant en tant que le professionnel de la technologie d'assistance. L’interconnexion des résultats des trois études
a permis d’analyser les possibilités et les difficultés rencontrées dans une communauté de collaboration virtuelle
en tant que contribution formative aux responsables des services des élèves handicapés. Les difficultés rencontrées 
étaient l'exclusion numérique, l'aspect culturel de la pensée développé par le modèle d'enseignement traditionnel, 
ainsi que des ressources technologiques obsolètes. Les possibilités trouvées dans le CCVS étaient le 
développement de potentialités, la promotion d’une culture d’apprentissage collaborative, l’encouragement et le
partage de connaissances théoriques et pratiques, la flexibilité des temps et lieux d’accès, le renforcement des 
capacités du participant à gérer son processus d’apprentissage de manière autonome, dans lequel le médiateur offre
le soutien nécessaire et organise les connaissances et, enfin, l’élévation de l’estime de soi, la confiance dans les
capacités, d’aider et d’être aidée, vers une communauté inclusive. Cette étude devrait contribuer à la formation
continue de ce professionnel et, partant, à l'efficacité de l'éducation inclusive.

Mots-clés: Soignants scolaires. Paraprofessionnel. Éducation inclusive. Psychologie historique et culturelle. 
Communauté de collaboration virtuelle. 
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APRESENTAÇÃO
 

O que motivou esta pesquisa foi toda uma construção histórica de formação pessoal e 

profissional, bem como a observação atenta, afetuosa e comprometida dos aspectos humanos 

nos locais onde trabalhei, tendo como formação inicial a Psicologia e a Pedagogia. Embora já 

atuasse há algum tempo na área educacional, minha aproximação com a Educação Especial se 

intensificou quando fui trabalhar como Psicóloga na equipe do Centro de Apoio Educacional 

Específico (CAESP), órgão da Secretaria do Estado de Educação do Amazonas.

Atuava também no Centro de Formação de Professores da Secretaria Municipal de 

Educação de Manaus e ao concluir as Especializações em Educação Especial em uma 

abordagem inclusiva e em Mídias na Educação na Universidade Federal do Amazonas passei a 

trabalhar como Membro da Equipe do Complexo Municipal de Educação Especial (CMEE).

Poder transitar pelas áreas da Psicologia e Pedagogia, sempre foi muito interessante, pois, 

acredito que são complementares, trazendo diferentes ângulos de visão sobre o 

desenvolvimento humano e os contextos, de acordo com o objeto de estudo de cada uma dessas 

ciências. Desta forma, a prática pedagógica, me fez compreender melhor a realidade social de 

alguns comportamentos apresentados pelas pessoas.

O interesse pela atuação profissional dos cuidadores de estudantes com deficiências nas 

escolas comuns inclusivas se deu durante a época do Mestrado que, ao pesquisar sobre a 

Tecnologia Assistiva e perfil funcional dos alunos com Deficiência Física nas Salas de Recursos 

Multifuncionais pude refletir sobre a necessidade de valorização deste profissional que estava 

em fase de contratação. Em outros momentos participando de congressos e assistindo defesas 

de Teses e Dissertações, por vezes, surgia algum relato sobre este profissional, as vezes 

positivo, como a sua participação para que a criança estivesse higienizada, ou negativo, como 

fazer a lição para a criança, escondido do professor, o que evidenciava sua necessidade de 

formação, porém, em qualquer um dos casos, o cuidador sempre aparecia como “pano de fundo 

nas pesquisas” que buscavam outro foco.

O meu percurso profissional junto ao Centro de Formação e Apoio a Inclusão (CEFAI)

foi decisivo para configurar esta temática, onde pude conhecer mais de perto o cotidiano dos 

cuidadores realizando o assessoramento pedagógico para a escola como um todo, voltado à

educação especial e assim, procurar trazer para o centro da pesquisa este profissional de atuação 

recente nas escolas, mas que tem se mostrado efetivo para evitar a evasão escolar das estudantes 

com deficiências múltiplas ou que apresentam um perfil de comprometimento maior.
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Neste contexto esta pesquisa apresenta como tema planejar, executar e avaliar uma 

comunidade formativa voltada aos cuidadores de estudantes com deficiência nas escolas. Para 

tanto, faz-se necessária a análise da dinâmica dos processos que compõe o cotidiano das escolas 

pesquisadas, bem como da estrutura organizacional e a análise dos aspectos relacionais e da 

cultura institucional principalmente em relação a educação inclusiva, a oportunidade de 

participação dos estudantes com deficiência e dos profissionais que atuam junto a estes.

Foi pensado este formato de Comunidade Virtual para facilitar o acesso aos cuidadores 

que participaram independente de seu horário de trabalho, pois puderam acessar a página da 

comunidade de acordo com sua conveniência. Haja vista que os conteúdos da CCVC foram

periodicamente atualizados e puderam ser acessados no momento de interesse do 

membro/participante, este dado é importante para possibilitar ao cuidador ter uma rede de apoio 

à sua atuação profissional.

Apresenta-se a seguir o caminho percorrido para a construção desta pesquisa. No 

primeiro capítulo encontra-se a fundamentação teórica de direcionamento do assunto.

Abordando a Educação Inclusiva sob o enfoque teórico da Psicologia Histórico-Cultural, pela 

perspectiva de Vygotski e seguidores, por meio da qual pretende-se abordar, o Direito e os 

apoios necessários à escolarização das pessoas com deficiência e a caracterização do 

cuidador/profissional de apoio no contexto da Educação Inclusiva. Neste capítulo também 

consta uma Revisão Integrativa referente a atuação dos cuidadores/profissionais de apoio.

Para aprofundamento e atualização da discussão sobre Formação continuada dos 

profissionais da educação, é importante ressaltar as contribuições das Tecnologias Digitais na 

contemporaneidade, dentre elas os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), que, de 

acordo, com a perspectiva de vida atual mostra-se muito necessária pelas relações entre tempo, 

trabalho e profissão e as possibilidades formativas ofertadas ao cuidador escolar, abordando 

assuntos como a Inclusão, Exclusão Digital e a Usabilidade das plataformas on-line, bem como 

o caráter formativo de uma Comunidade Colaborativa Virtual. Cabe ressaltar que todos os 

assuntos destacados foram abordados sob o enfoque da legislação pertinente.

No segundo capítulo registra-se a justificativa desta pesquisa, expondo que 

contribuições este estudo traz para o campo científico e no terceiro capítulo revelam-se os 

objetivos geral e específicos desta pesquisa.

No quarto capítulo abordar-se-á o percurso metodológico percorrido para a construção 

desta pesquisa apresentando que se compõe de três estudos desenvolvidos sequencialmente, 

bem como menciona-se os aspectos de cuidados éticos, abordagem em relação aos 
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participantes, quanto a suas caraterísticas e critérios de inclusão e exclusão no grupo de 

participantes. Local e período de realização da pesquisa, quais os equipamentos e instrumentos 

foram utilizados na coleta de dados, como se configura os procedimentos de coleta de dados e 

os de análise. 

No quinto capítulo mostra-se o desenvolvimento, os resultados e discussão do primeiro 

estudo, quanto a caracterização e perfil destes cuidadores escolares em seus contextos de 

trabalho, bem como, a categorização da realidade escolar encontrada e a necessidade formativa 

que se revelou mediante as seguintes temáticas: A comunicação. Qualidade de vida, Formação 

e Valorização profissional do cuidador, Locomoção, Aspectos relacionados as deficiências e 

condições de saúde. Alimentação, Higiene. Aspectos psicológicos e do desenvolvimento e 

Inclusão.

No sexto capítulo demonstra-se o desenvolvimento, os resultados e discussão do 

segundo estudo que procurou planejar e apresentar a Comunidade Colaborativa Virtual, 

delineada a partir dos resultados do primeiro estudo, bem como avaliar a usabilidade da 

plataforma on-line, na opinião das cuidadoras participantes e buscar o refinamento do 

delineamento metodológico da pesquisa.

No sétimo capítulo buscou-se desenvolver e avaliar uma Comunidade Colaborativa 

Virtual dos Cuidadores (CCVC) para o aperfeiçoamento profissional dos cuidadores escolares, 

sendo apresentada a participação e a construção do conhecimento revelado pelos cuidadores, 

assim como as categorias de análise de acordo com o potencial formativo na visão dos 

cuidadores. A conjuntura destes três estudos possibilitou, no oitavo capítulo, a elaboração e 

apresentação de uma síntese das discussões dos três estudos desde a caracterização e a 

exposição das necessidades formativas dos cuidadores escolares no primeiro estudo, a 

apresentação e a mensuração da usabilidade da plataforma no segundo estudo e o 

desenvolvimento e categorização do conhecimento revelado pelos participantes. Este 

encadeamento percorrido pelo percurso metodológico permitiu, no nono capítulo aprofundar 

uma discussão acerca das possibilidades e dificuldades encontradas para implementar a CCVC

e no décimo capítulo apresentam-se as considerações finais desta pesquisa.

A relevância desta pesquisa para o meio acadêmico e escolar, se encaminha no sentido 

de a atuação deste profissional ser ainda recente no Brasil, pouco se conhece sobre seus 

pensamentos, opiniões, perspectivas, formação, sentimentos, bem como, sobre as suas práticas 

e os reflexos destas na escola e no comportamento dos estudantes atendidos e demais 

profissionais que atuam no ambiente escolar. Configura-se em uma área que necessita ampliar 

os estudos que investiguem a atuação do cuidador enquanto elemento favorecedor da educação 
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inclusiva. Para isso, faz-se necessário investimentos na formação e aperfeiçoamento 

profissional dos cuidadores para que possam contribuir para efetivação da educação inclusiva. 

Diante da indiscutível necessidade de atuação deste profissional para favorecer o 

processo de inclusão escolar, pelo menos, na atual forma de organização escolar, surgiram 

algumas questões que justificam a necessidade desta pesquisa. Como está estruturado o serviço 

do cuidador nas escolas pesquisadas? Qual a forma de contratação e perfil do cuidador? É 

exigida ou oferecida alguma formação específica para ser cuidador no ambiente escolar? Quais 

a características desta formação oferecida pela rede pública ou terceirizada? Ele recebe algum 

tipo de acompanhamento profissional, qual a periodicidade? A existência do cuidador no 

ambiente escolar influencia as relações sociais do aluno usuário deste serviço dentro da escola? 

Uma ação formativa em Ambiente Virtual de aprendizagem atenderia as necessidades de 

aperfeiçoamento para este profissional? 

Assim, a Tese que se apresenta nesta pesquisa se refere as necessidades formativas do 

profissional cuidador que atua junto aos estudantes com deficiência que necessitam de apoio 

intensivo principalmente nas atividades de higiene, alimentação e locomoção para oferecer a 

oportunidade de participação nas atividades escolares, nas escolas de ensino fundamental. Neste 

sentido pretende-se analisar as possibilidades e dificuldades decorrentes da participação desses 

profissionais na CCVC. Para isso, há necessidade de conhecer o perfil, a atuação e a formação 

dos cuidadores escolares para planejar, desenvolver e avaliar este ambiente formativo voltado 

ao aperfeiçoamento profissional dos cuidadores. Para estudarmos sobre esses profissionais, nas 

escolas, de maneira aprofundada, ao ponto de elaborar uma comunidade formativa, fez-se 

necessário um aporte teórico que será abordado a seguir. 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Atualmente muitos alunos com deficiência frequentam as escolas comuns, de acordo 

com os dados do Censo Escolar da Educação Básica realizado pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em 2019. Dentre os estudantes com 

deficiências, transtorno do espectro autista ou altas habilidades, alcançou o índice de 92,8% de 

matrículas (Brasil, 2020). Este espaço educacional foi conquistado de acordo com as lutas pelos 

direitos sociais decorrentes da perspectiva educacional inclusiva, conforme apontam Mendes 

(2006) e Kassar, Rebelo e Oliveira (2019), entre outros pesquisadores da área. Há mais de vinte 

anos a sociedade brasileira vem discutindo a inserção dos alunos com deficiência no ensino 

comum como o exposto nos estudos de Mazzota (2005), Jannuzzi (2006) e Mendes (2006, 

2010).

Conforme afirma Mendes desde o século XVI, o cuidado junto as pessoas com 

deficiência foi meramente custodial e a institucionalização favoreceu a segregação. “justificada

pela crença de que a pessoa diferente seria mais bem cuidada e protegida se confinada em 

ambiente separado” (Mendes, 2006, p. 387) e neste contexto, a educação especial foi se 

tornando um sistema paralelo ao sistema educacional. A partir da década de 70, algumas escolas 

passaram a aceitar estudantes com deficiência no ensino comum porém, a maioria frequentava 

as classes especiais nessas escolas, este período ficou conhecido por integração, pois, trazia a 

ideia que a pessoa com deficiência que deveria se adaptar à escola, por outro lado, a escola não 

realizava um movimento de reflexão em relação aos seus paradigmas educacionais (Bueno, 

1999; Mendes, 2006).

Corrobora com esta visão a perspectiva do modelo médico da deficiência, com foco no 

indivíduo. “Sob tal ótica o deficiente é visto como alguém que precisa ser tratado, reabilitado e

capacitado para se adaptar a sociedade como ela é” (Piccolo, 2012, p. 73), não fomentando 

reflexões sobre a necessidade de mudanças sociais. De acordo com o modelo médico, o cuidado 

é expresso de forma caritativa e a deficiência é vista como uma tragédia pessoal, um prejuízo, 

uma desvantagem, dessa forma alimenta a tendência a medicalização1. Tomando-se a 

deficiência como uma construção social, criada e mantida pela sociedade que a considera como 

 
1Medicalização é o processo que transforma, artificialmente, questões não médicas em problemas médicos. 
Problemas de diferentes ordens são apresentados como “doenças”, “transtornos”, “distúrbios” que escamoteiam
as grandes questões políticas, sociais, culturais, afetivas que afligem a vida das pessoas. Questões coletivas são 
tomadas como individuais; problemas sociais e políticos passam a ser considerados como biológicos. Nesse 
processo, que gera sofrimento psíquico, a pessoa e sua família são responsabilizadas pelos problemas, enquanto 
governos, autoridades e profissionais são eximidos de suas responsabilidades. (Manifesto do Fórum sobre 
Medicalização da Educação e da Sociedade, 2010).
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desvantagem, ou seja, uma pessoa é considerada deficiente mediante determinada circunstância

(Omote, 2004). Assim:

Em vez de circunscrever a deficiência nos limites corporais da pessoa deficiente, é necessário 
incluir as reações de outras pessoas como parte integrante e crucial do fenômeno, pois são essas 
reações que, em última instância, definem alguém como deficiente ou não-deficiente (Omote, 
1994, p.67-68).

Em oposição ao modelo médico da deficiência, estudos, principalmente envolvendo 

pessoas com deficiência, firmaram o modelo social da deficiência que modifica: 

. . . o problema da deficiência do indivíduo para a sociedade. É a estrutura social que desabilita 
e cria a deficiência devido à falta de serviços e oportunidades adequadas a plena e incondicional 
inclusão social de todos. . . . é a sociedade que deve se adaptar e acomodar para locupletar as 
necessidades de seus membros e não o contrário. A deficiência não é uma consequência natural 
do corpo lesionado e, sim, uma imposição social relacionada a não adaptação da diferença 
(Piccolo, 2012, p. 73).

No modelo social da deficiência o cuidado é visto como um direito, este modelo visa 

uma mudança social, uma sociedade de melhor convivência para todos. Destarte, decorrente de 

lutas sociais envolvendo as pessoas com deficiência e suas famílias, ocorreu o avanço para a

perspectiva educacional inclusiva na qual, a escola se estrutura em função das necessidades dos 

alunos, se preocupa com a aprendizagem de todos eles, acolhendo a diversidade e propõe uma 

quebra de paradigmas educacionais (Stainback & Stainback, 1999). Conforme Alves, Gotti, 

Griboski e Dutra (2006) :

A educação inclusiva é uma abordagem que procura responder às necessidades de aprendizagem 
de todas as crianças, jovens e adultos, com foco específico nas pessoas ou grupo de pessoas que 
estão excluídas da efetivação do direito à educação e que estão fora da escola ou enfrentam 
barreiras para participação nos processos de aprendizagem escolar (p.9).

Sob esta ótica uma escola inclusiva acredita que todos os seus alunos têm 

potencialidades a desenvolver e buscar formas de contribuir com o meio social. Esta 

mobilização desencadeou diversos documentos nacionais e internacionais que contribuíram 

para a implantação da escola inclusiva: embora a Constituição Federal Brasileira (Brasil, 1988)

revelasse afinidade com os princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

(ONU,1948), não conseguiu superar as exclusões históricas deste alunado, representou tímidos 

avanços em relação a inclusão, aproximando-se mais da perspectiva da integração escolar do 

que de uma educação inclusiva como se entende hoje. Alguns anos depois, a adesão a
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Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais de Salamanca (ONU, 1994), 

entre outras, impulsionaram as políticas públicas educacionais para aplicação da educação 

inclusiva no país.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9.394/96, alterada pela Lei 

nº 12.796/2013 em seu Título III, artigo 4º, inciso III, preconizou Atendimento especializado 

gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, 

preferencialmente na rede regular de ensino (Brasil, 1996, 2013). E um importante marco para 

a efetivação da Educação Inclusiva no Brasil foi a Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva Inclusiva, documento que mostrou um diagnóstico da Educação Especial no país, 

orientou em relação aos estudantes a serem atendidos pela Educação Especial e apontou 

diretrizes para uma política nacional. Este documento apresentou o seguinte objetivo:

. . . assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, orientando os sistemas de ensino para 
garantir: acesso ao ensino regular, com participação, aprendizagem e continuidade nos níveis 
mais elevados do ensino; transversalidade da modalidade de educação especial desde a educação 
infantil até a educação superior; oferta do atendimento educacional especializado; formação de 
professores para o atendimento educacional especializado e demais profissionais da educação 
para a inclusão; participação da família e da comunidade; acessibilidade arquitetônica, nos 
transportes, nos mobiliários, nas comunicações e informação; e articulação intersetorial na 
implementação das políticas públicas (Brasil, 2008, p.14).

Posteriormente, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência de Nova Iorque (ONU, 2007) internalizada no ordenamento jurídico Brasileiro pelo 

Decreto Legislativo nº186 de 09 de julho de 2008 e pelo Decreto Presidencial nº 6.949 de 25 

de agosto de 2009 (Brasil, 2008, 2009) recebeu status de emenda constitucional porquanto 

aprovada nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. Recentemente, os 

preceitos de garantia de direitos da Convenção supracitada foram ampliados pela Lei 

nº13.146/2015 (LBI) que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, 

outorgando maior efetividade à proteção e defesa da pessoa com deficiência (Brasil, 2015).

Estas Leis contribuíram trazendo avanços significativos para a inclusão em vários âmbitos da 

sociedade, a garantia de direitos sociais e o fortalecimento da escola inclusiva em âmbito 

nacional.

Recentemente, o Ministério da Educação (MEC) realizou uma publicação intitulada A 

consolidação da inclusão escolar no Brasil agrupando texto da legislação, notas e pareceres 

técnicos do período de 2003 a 2016 visando subsidiar decisões futuras referentes a políticas 
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públicas voltadas a Educação Especial e firmar a garantia dos direitos da pessoa com deficiência 

à Educação Inclusiva (Brasil, 2016a). Mediante todo este movimento social realizado, pelos 

direitos das pessoas com deficiência, pela quebra de barreiras e com algumas conquistas 

apresentadas tanto em termos de concepções como de políticas públicas, pesquisadores da área 

propõe: 

. . . até mesmo o Modelo Social já foi revisto, aprimorado. Hoje, compreende-se a questão da 
deficiência com base no Modelo de Direitos Humanos, que institui como primordial o direito 
de a pessoa com deficiência gozar de seus direitos, em igualdade com os demais. No contexto 
da escola, é poder fazer uso dos recursos que lhe são disponibilizados, com autonomia, 
independência e liberdade, a fim de que tenha condições para fazer as próprias escolhas em 
relação à utilização de tais recursos (Grabois, Dutra, Mantoan & Cavalcante, 2018, p.11).

Pela orientação do modelo de Direitos Humanos as pessoas com deficiência são 

cidadãos capazes de conduzir suas vidas, fazerem escolhas e buscarem os recursos que sentirem 

necessidade. De acordo com Rioux e Valentine (2006) o modelo médico pode ser descrito pelas 

abordagens biomédica ou funcional e o modelo social pelas formulações teóricas da abordagem 

ambiental ou dos direitos humanos. Destaca-se que atualmente, a própria área da saúde, 

procurou rever suas abordagens de atendimento, de acordo com a perspectiva biopsicossocial 

proposta pela Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde - CIF

(Organização Mundial de Saúde, 2015). 

Coerente com a perspectiva do modelo social da deficiência com foco na abordagem 

dos direitos humanos , na área educacional, Prieto e França (2018) apontam que “o pressuposto

é atender, de forma concomitante, a orientação universal do direito à educação e o direito a 

diferença, pela via das diferenciações do ensino para quem dessas precisar”(2018, p.51), pois,

segundo as autoras se une a ideia de direito à educação à de ampliação da cidadania, tanto a

nível individual, no qual o sujeito se beneficia pelo acesso ao conhecimento historicamente 

produzido e pelo desenvolvimento das capacidades individuais, como também a sociedade se 

beneficia ao contar com uma população mais escolarizada e qualificada.

Internacionalmente, considera-se relevante mencionar o Documento Equity and Quality 

in Education “Supporting Disadvantaged student and school”(OCDE, 2012) e a Declaração de 

Incheon (UNESCO, 2016) que propõe assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, 

e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos, esta declaração

especifica dentre suas metas que “nenhuma meta de educação deverá ser considerada cumprida 

a menos que tenha sido atingida por todos” (p. 7) como parte da agenda 2030 para a Educação 

Global e em decorrência desta, mais recentemente, o relatório internacional “A guide for
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ensuring Inclusion and equity in Education” (UNESCO, 2017), traduzido para o português em 

2019, neste manual para garantir inclusão e equidade na educação, que traz experiências 

inclusivas de diversas localidades do planeta, entende-se por equidade a garantia da existência 

de preocupação com justiça/processos justos, de modo que a educação de todos os estudantes 

seja considerada como de igual importância e inclusão como o “processo que ajuda a superar

barreiras que limitam a presença, participação e conquistas dos estudantes” (UNESCO, 2019,

p.13). Esse manual propõe quatro dimensões para orientar as políticas públicas visando 

estabelecer sistemas educacionais inclusivos e equitativos, conforme demonstra a Figura 1.

Figura 1 – Dimensões para orientar políticas públicas para sistemas educacionais inclusivos

Fonte: Adaptado do Manual para garantir inclusão e equidade na educação (UNESCO, 2019).

Estas dimensões poderão orientar as nações no processo de alcançarem sistemas 

educacionais inclusivos e equitativos. Na Dimensão relativa aos conceitos, a inclusão e 

equidade se mostram como princípios norteadores das políticas, planos e práticas educacionais, 

com especial atenção ao currículo e adesão de todos que trabalham com os estudantes e suas 

famílias, inclusive ao monitorar a frequência, a participação e o desempenho dos estudantes. A 

importância de Diretrizes políticas que enfatizam a inclusão e a equidade com veemência com 

liderança do pessoal sênior e articulação em todos os níveis. Na Dimensão das Estruturas e 

Sistemas cada localidade deve se perguntar: existe apoio de qualidade para os estudantes 
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vulneráveis? Todos os envolvidos no processo trabalham em rede e os recursos humanos e 

financeiros são distribuídos de forma equitativa para promoção da inclusão? E na Dimensão 

relativa as práticas: as escolas detém estratégias que possibilitam a frequência, participação e 

desempenho de todos os estudantes, oferecendo apoio para os estudantes com professores e 

funcionários de apoio preparados para responder à diversidade e com oportunidades de 

desenvolvimento profissional na perspectiva inclusiva e equitativa (Unesco, 2019)?

Pactuando a base conceitual e prática destas dimensões, com maior ênfase na terceira e 

quarta dimensão, propõe-se uma discussão acerca dos apoios necessários à escolarização 

inclusiva para garantia do direito à educação das pessoas com deficiência.

1.1 GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: 
APOIOS NECESSÁRIOS À ESCOLARIZAÇÃO INCLUSIVA

Diversos autores já afirmaram que para a inclusão acontecer não basta inserir o 

estudante com deficiência em uma turma do ensino comum, “é necessário um aprimoramento

dos sistemas de ensino” (Bueno, 1999, p.10), “depende da superação de algumas barreiras, tais 

como a acessibilidade a uma Tecnologia Assistiva e mudanças na estrutura pedagógica das 

escolas” (Braccialli, 2000, p.83). Neste sentido, para a construção de uma escola inclusiva é 

preciso o desenvolvimento de uma cultura inclusiva, de políticas de inclusão e práticas 

pedagógicas inclusivas (Queiroz & Menezes, 2014).

Segundo Oliveira e Leite (2007) o êxito da educação inclusiva dependerá da oferta de 

uma rede de apoio à escola através de orientação, assessoria e acompanhamento à inclusão. De 

acordo com (Prieto, 2012, p.175) em relação aos estudantes “é preciso provê-los em suas 

necessidades específicas, pois, a igualdade de direitos, nesse caso, é preservada se combinada 

com o direito à diferença”. A autora comenta:

. . . preconiza-se a centralidade em práticas pedagógicas que considerem as diferentes 
características e condições econômicas e culturais dos alunos, bem como a eliminação de todas 
as formas de discriminação para a efetivação de sua matrícula ou permanência na escola com 
aprendizagem assegurada. . . . É indispensável acompanhar a trajetória escolar desses alunos, 
reunindo informações que permitam avaliar variáveis relacionadas a permanência, acesso a 
níveis mais elevados de ensino e desempenho acadêmico. Essa são algumas informações 
imprescindíveis para o planejamento de políticas públicas no campo da educação que visem 
atendê-los em suas necessidades educacionais específicas (Prieto, 2012, p.158; 165).

Ao se tratar da instituição escolar, em uma perspectiva da Educação Inclusiva, faz-se 

necessária uma rede de apoio e serviços, voltados à efetivação do acesso e permanência do 
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educando público-alvo da educação especial, que é compreendido pelos alunos com 

deficiências, transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação de acordo 

com o Decreto nº 7611/2011 (Brasil, 2011). De acordo com a Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência, no artigo 1º, que trata do seu propósito:

Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, 
mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir 
sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas 
(Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 2007).

Dada a relevância deste conceito para a construção de uma sociedade inclusiva, esta 

definição foi adotada pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Brasil, 2015). 

A partir desta visão psicossocial da deficiência percebe-se diversas barreiras que as pessoas 

com deficiência ainda têm que enfrentar na sociedade atual. Como a própria LBI traz em seu 

texto no Capítulo I, artigo 3º, inciso IV, consideram-se barreiras:

. . . qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação 
social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à 
liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, 
à circulação com segurança, entre outros (Brasil, 2015).

De acordo com o exposto nesta Lei, as barreiras enfrentadas pelas pessoas com 

deficiências podem ser classificadas em: barreiras urbanísticas (relacionadas às vias e espaços 

públicos), barreiras arquitetônicas, barreiras nos transportes, barreiras nas comunicações e 

na informação (entrave comportamental ou não que possa dificultar a expressão ou recepção 

de mensagens via sistemas de comunicação e de tecnologia de informação), barreiras 

atitudinais (atitudes que prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em 

igualdade de condições com as demais pessoas) e as barreiras tecnológicas (que dificultam o 

acesso da pessoa com deficiência às tecnologias).

Sob a ótica da psicologia histórico-cultural, o grau da deficiência vai depender da 

compensação social, de acordo com as barreiras ou estímulos que esta pessoa vai encontrar no 

seu meio cultural, que podem gerar complicações secundárias ao desenvolvimento da criança 

com deficiência, sendo este um fenômeno de ordem sociopsicológica e não estritamente 

biológica, de acordo com Vygotski, (1929/1997). Quando Vygotski (1929/1997) expõe sobre 

os problemas fundamentais da “defectologia” se coloca contra a mensuração quantitativa do

desenvolvimento, afirmando que o desenvolvimento é observável em aspectos qualitativos. 



 
 
 

30 
 

Deve-se analisar todos os aspectos do desenvolvimento da criança com deficiência quanto a 

qualidade deste funcionamento mental e as condições culturais que a rodeiam. Todo sistema 

adaptativo tende a buscar o equilíbrio e a compensação busca nivelar as funções psicológicas 

dependendo das oportunidades oferecidas pelo meio cultural.  

Nota-se que Vygotski utiliza o termo cultural ao invés de ambiental, porque acredita que 

este, o termo cultural, é mais amplo. Neste sentido, Vygotski (1929/1997) afirma o que decide 

o destino da pessoa não é a deficiência em si, senão suas consequências sociais. Segundo 

Shuare, (2017, p.72) “na defectologia torna-se evidente toda a originalidade e fecundidade da 

concepção histórico-cultural de Vygotski, no que se relaciona ao desenvolvimento e a 

educação”.

Por fim, Vygotski (1929/1997) critica a escola especial por “fechar seu aluno” com

deficiência no restrito círculo de sua coletividade escolar, criando um micromundo, isolado e 

fechado, onde tudo está acomodado e adaptado de acordo com sua deficiência e desta forma 

acentua o separatismo. Não devemos nos conformar com o que é feito na escola especial, onde 

se aplica simplesmente um programa reduzido da escola comum, nem com seus métodos 

facilitados e simplificados. A escola especial se encontra ante uma tarefa positiva de criar 

formas de trabalho próprias que correspondam a peculiaridade dos seus educandos, de acordo 

com a época, ele propõe: devemos rechaçar o conceito de escola especial como uma escola 

comum que tem seu tempo prolongado e com material didático abreviado. De acordo com esta 

perspectiva, o desenvolvimento da criança com deficiência não é somente mais lento e não 

basta para o seu ensino que sejam apresentados os conteúdos de forma mais lenta. Deve-se 

diversificar as metodologias de ensino, outrossim, não é só questão de maturação, como em 

uma visão somente biológica.

Segundo os pressupostos da perspectiva educacional inclusiva, tanto nacional como 

internacionalmente e após todo um percurso teórico-prático fomentado pela efetivação da 

Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, na materialização encontrada 

nos contextos escolares, faz-se necessário ressignificar a atuação das escolas especiais e o 

“Manual para garantir inclusão e equidade na educação” ao discutir a Dimensão das estruturas 

e Sistemas propõe um papel claro da oferta de ensino em escolas e unidades especiais na 

promoção de inclusão com equidade. “Escolas e unidades especiais podem exercer um papel

vital atuando como centros de recursos para o apoio de escolas regulares à medida que estas 

buscam se tornar mais inclusivas” (UNESCO, 2019, p.31), desta maneira, os professores 

poderiam contar com mais este apoio à sua atuação pedagógica junto aos estudantes com 

deficiência matriculados no ensino comum. Neste contexto, a própria educação especial, 
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contrariando a sua história, com a implementação da perspectiva educacional inclusiva, 

precisou “rever seus princípios, sua estrutura e a organização de serviços de atendimento, com 

o fito de se fortalecer enquanto atendimento de caráter complementar ou suplementar”,

conforme afirma Prieto (2012, p.162).

A escola inclusiva toma por premissa que é na oportunidade de convivência com os 

demais, que a criança com deficiência amplia sua zona de desenvolvimento, inserida em 

aspectos da cultura e na medida em que o desenvolvimento orgânico se dá num meio cultural 

ele se transforma em um processo biológico construído historicamente (Pino, 2005), como por 

exemplo o desenvolvimento da linguagem conforme exposto por Bruner (1997). Nesta 

perspectiva, tanto o desenvolvimento natural como o cultural se fundem e coincidem.  

Para Vygotski (1929/1997, 2001) todas as formas superiores de atividade intelectual, 

como todas as outras funções psicológicas superiores, só se tornam possíveis com base no uso 

das ferramentas culturais, de uma determinada cultura. O uso da ferramenta psicológica 

modifica todo o curso e toda a estrutura das funções psicológicas, dando-lhes nova 

configuração, alcançando as funções mentais superiores. Para este alcance Vygotski (2003)

menciona:

Temos que determinar pelo menos dois níveis de desenvolvimento. O primeiro nível pode ser 
chamado de nível de desenvolvimento real, isto é, o nível de desenvolvimento das funções 
mentais da criança que se estabeleceram como resultado de certos ciclos de desenvolvimento já 
completados . . . zona de desenvolvimento proximal. Ela é a distância entre o nível de 
desenvolvimento real, que se costuma determinar através da solução independente de 
problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através da solução de 
problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes 
(p. 111-112).

Então, pode-se afirmar que a atividade que o estudante consegue realizar hoje com ajuda 

de um mediador mais experiente, posteriormente terá condições de realizar com autonomia. 

Acerca da zona de desenvolvimento proximal, Shuare afirma que “a zona de desenvolvimento 

próximo está definida pelo que a criança pode realizar em colaboração, sob a direção e com 

ajuda do outro – o professor, o adulto, seus companheiros” (2017, p 73).

De acordo com o exposto por Vygotski (1929/1997), podemos concluir que as crianças

com deficiência seguem as mesmas etapas de desenvolvimento, ou seja, vão engatinhar para 

depois andar, ou balbuciar para depois falar, porém, não é somente questão de maturação, é 

uma transformação qualitativa, por exemplo, a criança surda para adquirir sua linguagem vai 

utilizando-se de funções diferentes da criança com desenvolvimento típico, mas, isso não 

significa que, pela condição da deficiência ela não vá atingir a linguagem. Sob esta perspectiva, 
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compreende-se que nem todas as pessoas com deficiência são iguais, nem têm os mesmos 

interesses, então, não vão reagir igualmente as variadas formas de ensino, ou seja, há diferentes 

tipos de aprendizagens, independente da questão da deficiência que se apresenta.

Para Vygotski (1929/1997) a deficiência desempenha um duplo papel, no 

desenvolvimento e na formação da personalidade do indivíduo. Toda deficiência, cria os 

estímulos para que seja elaborada uma compensação. O estudo da criança com deficiência não 

pode se limitar a determinar o nível da deficiência sem levar em consideração os processos 

compensatórios decorrentes desta deficiência, que serão niveladores do desenvolvimento e 

conduta da criança. Portanto, a criança cega ou surda, pode alcançar o mesmo desenvolvimento 

que a que apresenta desenvolvimento típico, mas, elas o alcançam de outro modo. Portanto, é 

importante para o pedagogo conhecer a peculiaridade do caminho pelo qual deve conduzir seu 

aluno, esta é a lei de transformação da deficiência em compensação. 

Assim, como em um cego não se eleva automaticamente a habilidade do tato, ele 

necessita exercitar-se, do mesmo modo, em relação as funções psíquicas. Pela compensação, a 

deficiência se converte em um ponto de partida, sendo revelada como a principal força motriz 

do desenvolvimento psíquico, mas, esta compensação não é universal, há desde situações de 

completa superação, situações parciais e há frustrações neste processo também, conforme 

mencionado por Vygotski (1929/1997). 

Neste sentido, autores como Stainback e Stainback (1999) afirmam os benefícios da 

educação inclusiva para os educandos com e sem deficiência pela oportunidade de convivência, 

apoio e aprendizagem mútuas. Para que isso se efetive, há a necessidade de um fortalecimento 

no trabalho com a comunidade escolar. Segundo estes autores o sentido de comunidade nasce 

da necessidade do sentimento de pertença inerente a cada ser humano. A comunidade é o 

vínculo que une os alunos e professores em valores e ideais compartilhados, elevando seus 

níveis e autoconhecimento, compromisso e desempenho, proporcionando-lhes um sentido 

singular e de identidade, de pertencer a um grupo, trabalhando em colaboração. “Nas

comunidades que dão apoio a seus membros, todos têm responsabilidades e desempenham um 

papel de apoio aos outros. Cada indivíduo é um membro importante e digno da comunidade e 

contribui para o grupo” (Stainback & Stainback, 1999, p.225). Neste contexto, expõem os 

princípios de uma rede de apoio, na qual todos contribuem com suas capacidades e 

potencialidades, independente de possuir ou não alguma deficiência, para apoiar e ajudar outras 

pessoas da comunidade, em arranjos recíprocos, formais e informais, ou seja, em algum 

momento todos dão e recebem ajuda.
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Stainback e Stainback (1999) também mencionam os perigos “se um apoio for 

incorretamente proporcionado, pode tornar um indivíduo desnecessariamente dependente dele”

(p. 227), por isso, alertam que as interações sociais devem ser examinadas na construção da 

rede de apoio. Sob este enfoque, demonstra-se na Figura 2, um esquema dos apoios necessários 

à escolarização inclusiva dos estudantes com deficiência, de acordo com a legislação 

educacional vigente, como um movimento necessário para uma escola inclusiva que atenda a 

todos e a cada um, apresentando comentários na sequência.

Figura 2 – Esquema processual dos apoios necessários à escolarização inclusiva

Fonte: Elaborado pela própria autora.
Legenda: AEE: Atendimento Educacional Especializado; TA: Tecnologia Assistiva e PA: Profissionais de apoio.

Sobre o Atendimento Educacional Especializado (AEE): em decorrência desta 

perspectiva, o estudante que é sempre o foco central do processo, para obter oportunidade de 

participação e desenvolvimento com equidade, pode necessitar, além da frequência escolar, 

com seus pares, o apoio do AEE. Em continuidade às políticas públicas voltadas a um sistema 

educacional inclusivo, o Decreto nº 7.611 de 17 de novembro de 2011 dispõe sobre a educação 

especial, o atendimento educacional especializado e dá outras providências. Este Decreto 

revoga o Decreto nº 6571/2008, bem como, mantém o apoio técnico e financeiro ao 
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aprimoramento do AEE e a implantação de Salas de Recursos Multifuncionais (Brasil, 2011).

Segundo este decreto no art. 2º, parágrafo 1º, compreende-se o AEE como: 

. . . o conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados institucional 
e continuamente, prestado das seguintes formas: I - complementar à formação dos estudantes 
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, como apoio permanente e limitado no 
tempo e na frequência dos estudantes às salas de recursos multifuncionais; ou II - suplementar 
à formação de estudantes com altas habilidades ou superdotação (Brasil, 2011).

O Decreto nº 7.611/2011 garante ainda que o AEE deve integrar a proposta pedagógica 

da escola, envolver a participação da família, para garantir a participação e atender as 

necessidades específicas dos estudantes público-alvo da educação especial. E menciona no seu 

Art. 3º quais são os objetivos do AEE: 

I - prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino regular e garantir serviços 
de apoio especializados de acordo com as necessidades individuais dos estudantes; II - garantir 
a transversalidade das ações da educação especial no ensino regular; III - fomentar o 
desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que eliminem as barreiras no processo de 
ensino e aprendizagem; e IV - assegurar condições para a continuidade de estudos nos demais 
níveis, etapas e modalidades de ensino (Brasil, 2011).

Segundo expresso no Censo Escolar da Educação Básica, em relação aos estudantes 

público-alvo da Educação Especial o percentual de alunos que estão incluídos em classe comum 

e que têm acesso ao AEE cresceu no período, passando de 37,4% em 2015 para 40,8% em 2019 

(Brasil, 2020).

A educação inclusiva se preocupa em atender a especificidade dos estudantes, neste 

sentido o AEE deve buscar atender aos objetivos supracitados, buscando trabalhar em parceria 

colaborativa com os professores do ensino comum, acreditando no desenvolvimento das 

potencialidades dos estudantes público-alvo da educação especial. O AEE deve ser planejado 

pelos professores (especialista e do ensino comum), em parceria colaborativa com a equipe 

pedagógica da escola, a família do estudante e se possível, com a equipe multidisciplinar de 

especialistas que o acompanham e assim orientar quais os apoios educacionais necessários para 

cada estudante.

Em relação ao AEE, este estudante pode precisar frequentar a Sala de Recursos 

Multifuncional no contra turno escolar, acompanhado pelo professor especialista, de acordo 

com o Decreto 7.611/2011 as “salas de recursos multifuncionais são ambientes dotados de

equipamentos, mobiliários e materiais didáticos e pedagógicos para a oferta do atendimento 

educacional especializado”. A atuação do AEE vem sendo construída gradativa e 
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historicamente nas escolas brasileiras, neste sentido, alguns pesquisadores criticam que a Sala 

de recursos seja oferecida como um apoio de “tamanho único” para todo o público-alvo da 

Educação Especial. Mendes e Malheiro (2012) apontam que este procedimento “é uma

simplificação dos serviços de apoio que não encontra sustentação na literatura da área de 

educação especial, em termos de efetividade para atender as necessidades tão diversificadas 

destes educandos” (p.361).

Concordando com a visão das autoras, após ser avaliado pedagogicamente pelo 

professor especialista do AEE, outra possibilidade que se descortina, pode ser feita a opção de 

acompanhamento pelo AEE que seja mais adequada ao atendimento das especificidades 

educacionais deste estudante como, por exemplo, o ensino colaborativo como proposto por

Capellini (2004, 2008).

Sobre a Tecnologia Assistiva (TA): outro apoio que poderá ser necessário ao estudante 

com deficiência, dependendo de suas características é o uso da TA, de maneira prevista no 

plano do trabalho com o estudante com deficiência. A TA configura-se como uma área 

interdisciplinar que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços 

que promovem a funcionalidade, possibilitando participação, autonomia e melhoria da 

qualidade de vida das pessoas com deficiência (Brasil, 2007). Portanto, no contexto escolar, seu 

uso não deve ficar restrito somente à sala de recursos.

A TA pode possibilitar uma mediação instrumental de acesso aos meios culturais.

Segundo Vygotski (1929/1997), para a escolarização dos estudantes com deficiência, 

frequentemente são necessárias formas culturais peculiares, criadas especialmente para que se 

realize o desenvolvimento cultural da criança com deficiência quando desenvolvimento atípico 

condicionado pela deficiência não pode acessar direta e imediatamente a cultura, como por 

exemplo, o alfabeto braile, vai possibilitar este acesso. Assim, a TA ao criar oportunidades de 

participação social proporciona condições das pessoas com deficiência demonstrarem seu 

potencial.

Esta sucessão gradual de vínculo com a civilização que proporciona o desenvolvimento 

cultural da criança com ou sem deficiência, é proporcional a sua graduação do desenvolvimento 

orgânico, ampliando-se sucessivamente. Segundo Vygotski (1929/1997) a cultura da 

humanidade criou-se em condições de certa estabilidade e constância do tipo biológico humano. 

Por isso suas ferramentas materiais e adaptações, seus aparatos e instituições sociopsicológicos 

estão calculados para uma organização psicofisiológica de certa forma padronizada. A 

utilização dos instrumentos e aparatos pressupõe, como premissa, a existência do intelecto, dos 

órgãos e das funções próprias humanas. Para este autor, a raiz da civilização da criança está 
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condicionada a criação das correspondentes funções e aparatos, em determinado estágio, assim, 

a criança domina o idioma, à medida que o seu cérebro se desenvolve, em outra etapa, também 

relativa as funções mentais superiores, desenvolve o intelecto, e.g., a criança domina o sistema 

decimal de calcular e as operações aritméticas ou o sistema linguístico por meio da fala, língua 

de sinais ou comunicação alternativa.

A partir deste olhar construtivo da abordagem histórico-cultural de Vygotski, propõe-se 

um entrelaçamento a perspectiva da CIF (Organização Mundial de Saúde, 2015), neste 

contexto, pode-se concluir que a TA colabora sobremaneira para a melhoria do 

desenvolvimento de competências e habilidades dos estudantes com deficiência, possibilitando 

uma janela voltada à compensação da deficiência ao permitir a execução de tarefas e a 

participação em atividades de interesse deste estudante, oferecendo oportunidade de 

participação em seu meio social. Por outro lado, se há estudantes com deficiência que 

apresentam dificuldades de interação esta situação pode ser agravada quando há superproteção, 

falta de estímulos ou preconceito do meio familiar, escolar ou social mais amplo, podendo gerar 

uma deficiência secundária com tendência à passividade, dificuldade de acreditar em si mesmo

e no desenvolvimento de suas potencialidades ocasionando dificuldades de adaptação ao uso 

da TA.

Há pesquisas desenvolvidas na área educacional que abordam a Tecnologia Assistiva 

para atender os estudantes com deficiência no contexto escolar, como por exemplo, Andrioli 

(2017), Bersch (2017), Galvão Filho (2009, 2012), Fachinetti, Gonçalves e Lourenço (2017), 

Hummel (2012), Manzini (2013), Massaro (2016), Queiroz (2015), Rocha (2013) e Sankako e 

Codogno (2013) entre outros, que expuseram em seus estudos, a importância dos recursos e 

estratégias para desenvolver um trabalho pedagógico utilizando a TA voltada ao público-alvo 

da educação especial, em diferentes segmentos educacionais, conforme proposto na legislação

(Brasil, 2011). Neste sentido, Braccialli (2007) afirma que a Tecnologia Assistiva interfere na 

qualidade de vida e auto-estima das pessoas. Nesta pesquisa acredita-se que, no caso dos 

cuidadores escolares, estes recursos ao serem utilizados pelos estudantes com deficiência que 

deles necessitem, podem auxiliar na qualidade do seu trabalho, ampliando a segurança para os 

usuários aos quais eles ofertam o serviço e diminuindo o esforço físico realizado pelo cuidador.

Outras pesquisas da área buscaram conhecer os índices e como ocorre o abandono do 

uso dos recursos, além de buscar meios para evitar o abandono do recurso de TA prescrito (e.g. 

Scherer, 2002; Huang, Sugden & Beveridge, 2009; Braccialli, Braccialli & Araújo, 2019). De 

um modo geral, os serviços de TA podem ser oferecidos por profissionais que compõe equipes 

multi ou interdisciplinares de apoio à inclusão, englobando áreas da educação e saúde entre 
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outras, no entanto, todas as pessoas da comunidade escolar podem colaborar incentivando seu 

uso.

De acordo com a Declaração Internacional de Bolonha (AAATE, 2019), de 27 de agosto 

de 2019, que denota um apelo para melhorar a acesso as Tecnologias de apoio para o exercício 

dos Direitos Humanos e atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável e inclusivo. Foi 

proposta a seguinte agenda de ação: Sensibilizar para a TA, Desenho Universal e Acessibilidade 

como questões dos Direitos Humanos, aprofundar a legislação referente a Acessibilidade e 

Usabilidade. Promover pesquisas referentes as barreiras encontradas para a inclusão com 

impacto e responsabilidade social. Promover sistema de provisão para as TA. Criar 

oportunidades de formação para os usuários de TA, profissionais da saúde e apoio social e de 

TA. Rede de colaboração regional e internacional. Procurar garantir a qualidade das soluções 

das TA e combater o estigma relacionado ao seu uso e as barreiras (AAATE, 2019). Esta 

Declaração é deveras recente, portanto, ainda não é possível mensurar seus impactos 

nacionalmente, principalmente se relacionados as políticas públicas educacionais, no entanto, 

por apresentar-se consoante com os preceitos dos Direitos humanos e da Declaração de Incheon, 

mostra-se como relevante subsídio para respaldar novas pesquisas da área.

Sobre o Profissional de apoio (PA): mobilizadas pela frequência escolar dos 

estudantes que se configuram como o público-alvo da Educação Especial, as escolas 

começaram a sentir necessidade de implantar um tipo de serviço, também essencial ao processo 

de inclusão escolar, principalmente no caso de alunos que apresentam deficiências mais severas 

ou múltiplas, bem como Transtornos Globais do desenvolvimento (TGD)2, que é a atuação do

PA ou cuidador escolar.

Devido a diversidade encontrada nos sistemas educacionais ou estes ainda estarem se 

organizando em relação a oferta deste serviço, há divergência nas nomenclaturas, como: 

profissional de apoio, cuidador, auxiliar de vida escolar, auxiliar de desenvolvimento infantil, 

monitores, entre outros, dependendo da rede de ensino, bem como das funções executadas no 

ambiente escolar (sobre esta e outras questões relativas ao cuidadores escolares será detalhado 

posteriormente neste trabalho). Na escola inclusiva, pode-se dizer que o cuidador é um agente 

favorecedor da inclusão escolar por contribuir com seus cuidados na higiene, alimentação, 

locomoção, entre outros, possibilitando a permanência e participação do aluno com deficiência 

nas atividades escolares.

 
2 Devido ao DSM 5, profissionais da área da saúde têm nomeado de Transtorno do Espectro Autista (TEA), porém,
neste estudo optou-se por manter TGD, por ser o termo adotado pela legislação vigente na área educacional.
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Assim, no ambiente escolar o uso da TA cria possibilidade de participação nas 

atividades escolares para alunos com deficiência, que encontrariam barreiras para participar 

devido a fatores de acessibilidade (Queiroz & Braccialli, 2013) e o cuidador, assim, como 

outros profissionais da escola apoiarão o estudante no uso destes recursos, ampliando sua 

segurança e consequentemente sua possibilidade participativa. Neste contexto é que pode estar 

presente a atuação do cuidador na relação com o uso da TA pelo estudante com deficiência no 

contexto escolar. 

Os apoios necessários à escolarização inclusiva dos estudantes com deficiência citados 

neste capítulo, não são os únicos que uma pessoa com deficiência possa vir a precisar para 

participar com equidade das atividades escolares, por exemplo, o estudante surdo irá se 

beneficiar do intérprete de LIBRAS e do Professor Surdo para o desenvolvimento do seu 

currículo escolar, assim, o aprendizado da LIBRAS deve estar previsto no plano de AEE deste 

estudante. O guia-intérprete especializado para estudantes com surdo-cegueira, bem como, 

alguns estudantes podem necessitar de outros apoios específicos.

Destarte, pode-se considerar, em linhas gerais, que os apoios ora destacados, AEE, 

Tecnologia Assistiva e Profissional de apoio/Cuidador que são organizados de maneira 

articulada, são os essenciais ao se pensar em uma escola inclusiva que atenda a todos e a cada 

um, lembrando sempre que a inclusão não se efetiva sob a responsabilidade de um único 

profissional na escola e sim, a partir de toda uma visão coesa de comunidade escolar, na qual 

todos desenvolvem suas ações específicas voltadas a aprendizagem e socialização de todos os 

estudantes.

O esquema exposto neste capítulo teve a intenção de demonstrar o processo, por meio 

do movimento e a inter-relação dos apoios necessários à escolarização inclusiva dos estudantes 

com deficiência, ressaltando que a análise referentes a estes apoios deve ocorrer de maneira 

individualizada e discutida entre os professores do ensino comum, do professor especialista do 

AEE em parceria com a equipe pedagógica e interagindo com a família e equipe 

interprofissional, se possível, pois, nem todos os estudantes com deficiência necessitarão dos 

mesmo apoios. O apoio deve ser oferecido de acordo com as características e necessidades do 

estudante, não pela condição da deficiência, ou seja, estudantes com o mesmo diagnóstico 

podem precisar de apoios diferenciados, porque são pessoas diferentes, com características 

tanto biológicas como histórias de vida diversas.

Recomenda-se que todas estas ações sejam planejadas e registradas no Plano de Ensino 

Individualizado do estudante (PEI), elaborado em parceria colaborativa entre o professor do 

AEE e do ensino comum com apoio da equipe gestora e pedagógica escolar. Para efetivação 
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deste plano também se deve estabelecer parceira com a família, profissionais especializados 

que acompanham o estudante e o próprio estudante pode opinar frente aos seus desejos e 

expectativas de aprendizagem, de acordo com a sua idade (Tannús-Valadão, 2011; Sant’Anna,

2016).

Na escola inclusiva, há de maneira concomitante, um olhar para coletividade e um olhar 

individualizado, a simbologia do esquema ora apresentado, se refere aos apoios necessários aos 

estudantes com deficiência, inseridos como público-alvo da educação especial, segundo a 

legislação atual, porém a proposta é que haja, na prática escolar, este mesmo movimento diante 

de estudantes que possam apresentar outras necessidades educativas especiais, variando as 

características dos atendimentos, os profissionais especializados e as nomenclaturas técnicas, 

porém, sempre podendo beneficiar-se do apoio da rede intrínseca a sua comunidade educativa 

como por exemplo, é a proposta do NAAPA3, implantado pela Secretaria Municipal de 

Educação da Prefeitura de São Paulo (PMSP, 2014).

Ressalta-se que todos os apoios mencionados são de igual relevância para o estudante 

que dele necessita e se apresentam como um direito inerente a sua escolarização, o que vai 

determinar a inserção de cada apoio é o perfil do estudante. Apresentado este contexto

educacional, na sequência, propõe-se um detalhamento referente a um desses apoios, objeto de 

aprofundamento de estudos por este trabalho, que é o Cuidador Escolar.

1.2 QUEM É O CUIDADOR/PROFISSIONAL DE APOIO NO CONTEXTO DA 
EDUCAÇÃO INCLUSIVA?

O cuidador é um agente colaborador para a inclusão no ambiente escolar por contribuir 

com seus serviços de cuidado em relação a higiene, locomoção e alimentação entre outros, 

favorecendo e possibilitando a participação do aluno com deficiência nas atividades escolares. 

Este profissional ao exercer sua função, atua se relacionando com outras pessoas, interferindo 

em maior ou menor grau no ambiente escolar, contribuindo de alguma forma com a educação 

inclusiva.

 
3 Implantado pela PORTARIA Nº 6.566, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2014, apresentado como objetivos: I-
articular e fortalecer a Rede de Proteção Social no(s) território(s); II- apoiar e acompanhar as equipes docentes e 
gestoras no processo de ensino-aprendizagem dos educandos que apresentam dificuldades no processo de 
escolarização, decorrentes de suas condições individuais, familiares ou sociais que impliquem em prejuízo 
significativo no processo de ensino aprendizagem; III- realizar, avaliação multidisciplinar aos educandos, mediante 
análise da solicitação da Equipe Gestora.
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Atualmente, nas escolas, os cuidadores, normalmente atendem os estudantes com um 

perfil funcional com diversas áreas comprometidas decorrentes da deficiência física que pode 

combinar-se ou não com diferentes graus de deficiência intelectual, conferindo um quadro 

peculiar ao desenvolvimento e a conduta do estudante. Estas deficiências podem ocorrer juntas 

ou separadas, numa dinâmica própria de funcionamento. Sobre o desenvolvimento das crianças 

com deficiência (Vygotski, 1929/1997) comenta que a pessoa se desenvolve como um todo 

único em relação a deficiência, a ruptura do equilíbrio cria um sistema de adaptação e possibilita 

um novo equilíbrio em substituição ao alterado. 

Além das especificidades da função, originárias do perfil do estudante, o papel deste 

profissional ainda está se delineando de acordo com as demandas existentes em diversas 

localidades do país, apresentando diferenças tanto na nomenclatura quanto na função executada 

no cotidiano escolar junto aos estudantes. O mais comum de se encontrar é o cuidador escolar 

responsável pela higiene, locomoção e alimentação do aluno com deficiência que precise desta 

assistência como determinado pela nota técnica nº19/2010 do Ministério da Educação (MEC) 

de 08 de setembro de 2010, que trata dos profissionais de apoio para alunos com deficiências e 

TGD matriculados nas escolas comuns (Brasil, 2010).

Mais recentemente com promulgação da Lei Brasileira de Inclusão (LBI), Lei nº 13.146, 

de 06 de julho de 2015, conhecida também como Estatuto da Pessoa com  Deficiência,

assegurou que estas pessoas tivessem mais um respaldo na garantia de seus direitos sociais, em 

diversos aspectos, entre eles educacionais, no trabalho e lazer, acessibilidade cultural, entre 

outros (Brasil, 2015). Na mesma Lei, no Capítulo IV, do Direito à Educação, o artigo 27, 

garante que:

A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional 
inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, 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 (Brasil, 
2015).

Assim, na LBI, em seu artigo 28, menciona que é incumbência do poder público 

assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar dentre outros 

aspectos a formação e disponibilização de professores para o AEE, de tradutores e intérpretes 

da Libras, de guias intérpretes, bem como a oferta de profissionais de apoio escolar (Brasil, 

2015). De acordo com a LBI, no seu Capítulo I, considera-se profissional de apoio escolar: 
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pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência 
e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessária, em todos os níveis e 
modalidades de ensino, em instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas ou os 
procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas. (Brasil, 2015)

Há uma variedade de sistematizações de oferta deste serviço nos municípios brasileiros, 

que em algumas localidades é oferecido por empresas terceirizadas como é o caso do município 

de São Paulo ou contrato por processo seletivo simplificado como ocorre em outras cidades, 

como por exemplo, em Salvador. Estas formas de sistematização do serviço direcionam a 

discussão referente aos custos e a dificuldade em oferecer formação para estes profissionais 

decorrente da rotatividade inerente a este modo de contrato como apontado no estudo de Ghere,

York-Barr (2007). Estudos apontam que, em alguns locais, estes profissionais também 

oferecem apoio pedagógico nas atividades em sala de aula (Burchert, 2018; Lopes, 2018) 

assunto que será abordado mais adiante quando for discutida a formação necessária para o 

exercício da função, sendo importante salientar que, conforme a definição de profissional de 

apoio na LBI este profissional não pode realizar procedimentos identificados com profissões 

legalmente estabelecidas.

Em consonância com a nota técnica nº19/2010 do MEC, a Rede Municipal de Ensino 

de São Paulo elaborou o Decreto nº 51.778 de 14 de setembro de 2010 que instituiu a Política 

de Atendimento de Educação Especial, por meio do Programa Inclui, no âmbito da Secretaria 

Municipal de Educação (PMSP, 2010), considerando a LDB 9394/96 (Brasil, 1996) e a 

necessidade de se promover, na Rede Municipal de Ensino, uma política educacional inclusiva 

de crianças, adolescentes, jovens e adultos com necessidades especiais decorrentes de quadros 

de deficiência, transtornos globais de desenvolvimento (TGD) e altas habilidades/superdotação.

De acordo com o Art. 2º deste Decreto, o Programa Inclui será integrado por diversos 

projetos com objetivos específicos, desenvolvidos de forma articulada, constituindo uma rede 

de apoio ao aluno, à escola e à família, por meio de suportes e serviços especializados que 

viabilizem o acompanhamento da trajetória escolar e do processo de aprendizagem do aluno. 

Os projetos são os seguintes: Projeto identificar- visa quantificar os alunos com deficiências, 

transtornos globais de desenvolvimento (TGD) ou altas habilidades/superdotação, caracterizá-

los e cadastrá-los no Sistema Escola on-line – Sistema EOL. O Projeto Apoiar visa ampliar as 

ações de suporte pedagógico para este público, como por exemplo as Salas de Recursos, a 

ampliação do módulo de Professores de Apoio e Acompanhamento à Inclusão (PAAI) para 

atuarem nos Centros de Formação e Acompanhamento à Inclusão (CEFAI), instalados em cada 
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uma das treze Diretorias Regionais de Educação (DRE), estagiários do CEFAI para apoio em 

sala de aula e a readequação dos convênios com instituições especializadas. Projeto Formar: 

oferecer formação aos professores. Projeto Acessibilidade, visa eliminar barreiras. O projeto 

Rede voltado aos estudantes que necessitam, apoio intensivo na locomoção, alimentação e 

higiene para participação nas atividades escolares. O Projeto Reestruturação das Escolas 

Municipais de Educação Especial Bilíngue e o Projeto Avaliar que visa analisar os impactos de 

implementação do Programa Inclui.

Dentre os projetos expostos, o que mais interessa a este estudo é o projeto Rede, que, de 

acordo com o Art. 8º do Decreto nº 51.778/2010, será executado por meio da prestação de 

serviços do Auxiliar de Vida Escolar (AVE), a fim de oferecer apoio no “cuidar” dos estudantes

que necessitem de suporte intensivo na higiene, alimentação, locomoção e medicação para 

participarem das atividades escolares e recreativas. O projeto também prevê a parceria com os 

CEFAI oferecendo orientação técnica às equipes escolares, avaliação dos alunos e indicação de 

recursos de Tecnologia Assistiva, regulação com serviços de saúde pela intermediação entre as 

redes públicas de educação e saúde para atendimento clínico ou terapêutico e por fim, a 

sistematização das práticas dos AVE e seus supervisores, com a produção e divulgação de 

material informativo para os pais e profissionais das escolas a respeito das deficiências, bem 

como acolhimento aos profissionais da escola e pais, por meio de atividades formativas.

Em 2011, a Portaria SME nº 5.594/2011 especificou as competências dos profissionais 

envolvidos no Projeto Rede, no Art. 2º, parágrafo 1º organizou o trabalho do AVE em jornada 

de 8 horas diárias e atendendo até quatro alunos por período, com direito a férias de 30 dias nos 

períodos de férias escolares. Quanto as suas funções especificadas nesta Portaria, o AVE deverá 

recepcionar o estudante na escola, acompanhá-lo até a sala de aula e no final da aula, 

acompanhá-lo até o portão da escola, dentro do seu horário de trabalho. Auxiliá-lo na troca de 

roupas e fraldas ou absorventes e na higiene durante o período escolar, inclusive nas atividades 

extracurriculares e reposições de aula. Executar procedimentos que não exijam a infraestrutura 

ou materiais hospitalares. Usar luvas descartáveis para os procedimentos. Realizar sondagem 

vesical de alívio, após treinamento. Administrar medicamentos para o aluno, mediante a 

apresentação da cópia da receita médica e ciência da direção escolar.

Ao AVE também cabe, acompanhar o aluno no horário do intervalo, até o local onde 

será realizada sua alimentação e auxiliá-lo mediante técnicas voltadas a mastigação ou 

deglutição, realizar sua higiene e encaminhá-lo de volta à sala de aula. Auxiliar na mobilidade 

tanto nos espaços da escola como na transferência da cadeira de rodas para outros mobiliários 

e cuidados quanto ao posicionamento adequado para realização das atividades escolares. 
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Deverá permanecer durante o horário de aula fora da sala, aguardando que o professor solicite 

para executar alguma de suas funções. Comunicar à direção a necessidade de compra de 

materiais para a higiene dos alunos atendidos, bem como zelar pela higiene e manutenção dos 

materiais utilizados para alimentação e higiene do estudante. 

Em relação ao estudante com TGD, deverá auxiliá-lo e acompanhá-lo, para que ele 

participe efetivamente das atividades escolares com sua turma. Zelar pelas condições adequadas 

para que não seja colocada em risco a saúde dos estudantes. Reconhecer as situações que 

necessitem de intervenção externa ao âmbito escolar tais como: socorro médico, maus tratos, 

seguindo os procedimentos na Unidade Escolar. O AVE deverá preencher diariamente a Ficha 

de Rotina Diária do estudante, registrando todo o atendimento e ocorrências e arquivá-lo no 

prontuário do aluno. Comunicar aos seus supervisores e ao gestor escolar os problemas 

relacionados aos estudantes que acompanha. Receber do supervisor técnico as orientações 

pertinentes ao atendimento dos alunos, relatar situações atípica e manter o sigilo em relação aos 

alunos que cuida. Sem se desviar de suas funções, deve apoiar outros estudantes que necessitem

(SME, 2011).

Posteriormente, a Portaria nº 2.963 de 15 de maio de 2013, ampliou o número de AVE 

e estagiários de Pedagogia para atuarem nas unidades educacionais da rede municipal de ensino, 

mantendo suas funções (SME, 2013). Estas ações configuraram-se um grande passo em 

benefício da educação inclusiva e a atuação do AVE colaborou sobremaneira para a frequência 

e participação escolar dos estudantes com deficiências mais severas ou múltiplas. Porém, tendo 

em vista que a forma que foram expressas algumas de suas atribuições, poderiam contribuir 

para um entendimento vinculado ao modelo médico da deficiência, por parte das famílias ou 

mesmo de algumas escolas, sentiu-se a necessidade de elaborar a Política Paulistana de 

Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, que foi instituída pelo Decreto nº 

57.379 de 13 de outubro de 2016, regulamentado pela Portaria SME nº 8.764 de 23 de dezembro 

de 2016 que revogou a Portaria SME nº 2.963/2013.

A Política Paulistana de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva 

considerou as disposições da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência e seu Protocolo Facultativo, promulgada pelo Decreto Federal nº 6.949 de 25 de 

agosto de 2009 e das Leis Federais nº 9.394/96 e 13.146/2015, bem como a Política Nacional 

de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva. Considerou ainda o Plano 

Municipal de Educação de São Paulo e finalmente a deficiência como um conceito em 

evolução, resultante da interação entre as pessoas com deficiência e as barreiras atitudinais e 
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ambientais que impedem a sua plena e efetiva participação na sociedade em igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas.

O Decreto nº 57.379 de 13 de outubro de 2016, no seu Art. 1º, objetivou assegurar o 

acesso, a permanência, a participação plena e a aprendizagem de crianças, adolescentes, jovens 

e adultos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento (TGD) e altas habilidades 

nas unidades educacionais e espaços educativos da Secretaria Municipal de Educação, 

observadas as diretrizes estabelecidas neste decreto e os princípios da aprendizagem, 

convivência social e respeito à dignidade como direitos humanos; respeito e valorização da 

diversidade, da diferença e não discriminação; compreensão da deficiência como um fenômeno 

sócio-histórico-cultural e não médico-biológica, promoção da autonomia, do desenvolvimento 

da personalidade, das potencialidades e da criatividade das pessoas com deficiência, bem como 

de suas habilidades físicas e intelectuais, considerando os diferentes ritmos, tempos e formas 

de aprender.

Observou também o princípio da transversalidade da Educação Especial em todas as 

etapas e modalidades de educação ofertadas pela Rede Municipal de Ensino, a saber, Educação 

Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos, Educação 

Profissional e Educação Indígena, da institucionalização do AEE como parte integrante do 

Projeto Político-Pedagógico (PPP) das unidades educacionais, do currículo emancipatório, 

inclusivo, relevante e organizador da ação pedagógica na perspectiva da integralidade, 

assegurando que as práticas, habilidades, costumes, crenças e valores da vida cotidiana dos 

educandos e educandas sejam articulados ao saber acadêmico, da indissociabilidade entre o 

cuidar e o educar em toda a Educação Básica e em todos os momentos do cotidiano das escolas,

do direito à brincadeira e à multiplicidade de interações no ambiente educativo, enquanto 

elementos constitutivos da identidade infantil, dos direitos de aprendizagem, visando garantir a 

formação básica comum e o respeito ao desenvolvimento de valores culturais, geracionais, 

étnicos, de gênero e artísticos, tanto nacionais como regionais, do direito de educação ao longo 

da vida, bem como qualificação e inserção no mundo do trabalho, bem como da participação 

do estudante, de sua família e da comunidade, considerando os preceitos da gestão democrática 

(SME, 2016a).

A Política Paulistana de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva está 

expressa em oito capítulos. No capítulo I traz as Disposições preliminares, no II trata sobre o 

acesso e a permanência do estudante com deficiência na escola, no Capítulo III dispõe sobre o 

Atendimento Educacional Especializado (AEE), no Capítulo IV, quais são os serviços da 

Educação Especial, no Capítulo V, trata da Educação Bilíngue, no Capítulo VI dos serviços de 
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apoio, no Capítulo VII trata da eliminação de barreiras e acessibilidade e o VIII, traz as 

Disposições finais deste decreto. Para o desenvolvimento deste estudo, o capítulo que mais 

desperta o interesse é o sexto, que trata dos serviços de apoio. No art. 21, dentre os serviços de 

apoio oferecidos está o Auxiliar de Vida Escolar (AVE) que se caracteriza pelo “profissional 

com formação em nível médio, contratado por empresa conveniada com a Secretaria Municipal 

de Educação, para oferecer suporte intensivo aos educandos e educandas com deficiência e 

TGD que não tenham autonomia para atividades de alimentação, higiene e locomoção” (SME, 

2016, p.13)

O referido Decreto normatiza que este profissional deve receber supervisão técnica, com 

vistas a orientar sua atuação e que suas atividades não se configuram como atendimento na área 

da saúde. No mesmo Capítulo, menciona a existência de estagiários de pedagogia enquanto 

serviço de apoio aos estudantes com deficiência ou TGD, para apoiar, no desenvolvimento do 

planejamento pedagógico e atividades pedagógicas, aos professores das salas de aula que 

tenham matriculados esses estudantes, mediante avaliação da necessidade por setor específico 

voltado a Educação Especial da Diretoria Regional de Ensino e a Portaria SME nº 8.824 de 30 

de dezembro de 2016 que institui no âmbito da Secretaria de Educação o Projeto rede, 

integrando os serviços de apoio para educandos e educandas, público alvo da educação especial, 

nos termos do Decreto nº 57.379/16 e dá outras providências, normatiza no seu artigo 3º que 

cada AVE atenderá de dois a seis estudantes por turno escolar, cabendo a excepcionalidade do 

atendimento individual em casos autorizados pelo CEFAI (SME, 2016b).

O contexto histórico da construção do Projeto Rede, a descrição e a análise deste Projeto, 

bem como a exposição de alguns resultados de 2010 a 2017, foram descritos pelas autoras

Drago e Oliveira (2018). Elas consideram que atualmente, o AVE exerce papel fundamental 

para a permanência dos estudantes com deficiências que precisam do apoio deste profissional 

na escola. “Esse trabalho é notoriamente reconhecido pelos educadores e pais de todos os

educandos atendidos pela Rede Municipal de Ensino” (Drago & Oliveira, 2018, p.131). De

acordo com a concepção da escola inclusiva, elas comentam:

A colocação desse profissional para atuar na escola deve ser considerada como mais um apoio 
e não o único ou exclusivo para a permanência da criança com deficiência no espaço escolar. É 
óbvio que imprevistos acontecem e quando, por algum motivo, não contar com a presença desse 
profissional na escola, a comunidade educativa deve se organizar para realizar o cuidado de que 
o educando necessita para não ferir o direito constitucional de acesso à educação escolar. Cabe 
destacar que o educando é de responsabilidade da escola como um todo e não de um único 
profissional (Drago & Oliveira, 2018, p.131).
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Drago e Oliveira ainda enfatizam a necessidade de apoio de uma equipe interdisciplinar 

para pensar a operacionalização da oferta deste serviço cuja atuação ocorre na interface entre a 

educação e a saúde. Neste sentido, outras redes de ensino, tanto públicas como particulares, 

também começaram a se adequar para atender esta nova realidade escolar, por exemplo, na rede 

estadual de ensino de São Paulo, começou a oferecer o serviço de apoio do Cuidador Escolar, 

oferecido por empresas terceirizadas, a partir do Termo de Ajustamento de Conduta entre o 

Ministério Público de São Paulo, o Governador do Estado de São Paulo, a Secretaria Estadual 

de Educação e a Secretaria de Estado da Saúde (MPESP, 2013). 

No interior de São Paulo, na cidade de Marília, este profissional também é denominado 

Cuidador. Segundo o estudo de Cardoso (2018) eles são contratados por empresa terceirizada 

que presta serviço ao município, a exigência de formação para exercer a função é somente  o 

ensino fundamental e eles auxiliam tanto nos cuidados relativos a higiene, alimentação e 

locomoção, como nas atividades pedagógicas. Em outra cidade do interior paulista descrita por

(Milanesi, 2012) existe o cargo de monitor, conhecido na cidade como “monitor de inclusão”

que antes eram chamados de cuidadores, a exigência de formação é ensino médio e tem como 

função apoio no trabalho pedagógico e cuidar da parte higiênica das crianças e da alimentação. 

Há uma avaliação para definir se haverá um monitor para uma ou mais crianças.

Na região nordeste do Brasil no município de Salvador, este apoio é dado pelo Auxiliar 

de desenvolvimento Infantil (ADI) que é contratado em caráter temporário por Processo 

Seletivo Simplificado com exigência de ter concluído o Ensino Fundamental. De acordo com a 

Lei complementar nº 66/2017, a descrição desta função temporária configura-se em prestar 

apoio e participar do planejamento, execução e avaliação das atividades sociopedagógicas; 

contribuir para o oferecimento de espaço físico e de convivência adequados à segurança, ao 

desenvolvimento, ao bem-estar social, físico e emocional dos estudantes; auxiliar nas atividades

desenvolvidas pelo professor; orientar e auxiliar nos hábitos de higiene dos estudantes; prestar 

cuidados básicos aos estudantes; zelar pela guarda de materiais e equipamentos de trabalho; 

participar do processo de adaptação dos estudantes; prestar apoio em excursões; incentivar a 

aprendizagem dos estudantes; preparar a sala de aula, espaços de convivência e os materiais a 

serem utilizados pelos professores e estudantes; auxiliar os estudantes na execução de suas 

atividades cotidianas; higienizar brinquedos, mamadeiras e outros materiais correlatos, zelando 

pela sua conservação; auxiliar na preparação e serviço de mamadeiras e refeições; manter a 

higiene, conservação e organização da área física da sala de aula e dos espaços de convivência; 

desenvolver outras atividades correlatas (Salvador, 2017).
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De acordo com o Portal da Secretaria Municipal de Salvador, desde 2015, anualmente,

é ministrado o curso de formação continuada para os ADI com dois dias de duração e o conteúdo 

programático desenvolvido pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação com o 

objetivo de contribuir para a formação dos profissionais que atuam no serviço de apoio aos 

estudantes da educação especial. Na formação é exposto que não são todos estudantes com 

deficiência que vão precisar de um ADI e a sua função no contexto escolar é apoiar o estudante 

em relação a sua higiene, locomoção, alimentação e dar autonomia em sala de aula, procurando 

deixar claro que alfabetizar é função do professor (SMED, 2019).

Em outra cidade do nordeste brasileiro, em Campina Grande na Paraíba, existe a função 

do Cuidador, profissional formado em Pedagogia ou que esteja pelo menos cursando. Este 

profissional auxilia tanto nas atividades de cuidado como nas pedagógicas, conforme relatado 

por Barbosa, Almeida e Nascimento (2018).

Um exemplo da região Norte do Brasil, no estado do Amazonas, a Rede Estadual de 

Ensino, em consonância com a Nota Técnica nº 19/2010 do MEC e a Resolução do nº138/2012 

do Conselho Estadual de Educação (CEEAM, 2012) também oferece este profissional atuando 

em seu quadro para apoio à Educação inclusiva, denomina-se Auxiliar de Vida Escolar e a 

formação poderá ser um profissional devidamente habilitado das áreas de educação, saúde ou 

assistência social aceitando-se também estagiários que estejam cursando a partir do 6º período 

da graduação.

Em termos trabalhistas, nacionalmente, a profissão de cuidador de idosos, crianças, 

pessoas com deficiência ou doenças raras, que poderão atuar em domicílio, comunidades ou 

institucionalmente, está tramitando para regulamentação no Congresso nacional, o Projeto de 

Lei nº 11/2016. Segundo o texto deste Projeto, para atuar, esses profissionais deverão ter pelo 

menos 18 anos, o ensino fundamental completo e curso de qualificação na área, além de 

atestado de aptidão física, mental e bons antecedentes criminais (Brasil, 2016b). Dentre outras 

situações, o projeto firma que os cuidadores deverão respeitar os preceitos do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (Brasil, 1990) ou do Estatuto do Idoso (Brasil, 2003).

Com a intenção de possibilitar uma ampla visualização sobre a caracterização deste 

profissional e sem a pretensão de esgotar a temática, procurou-se mencionar aqui, alguns 

exemplos da organização e atuação destes profissionais em algumas localidades do Brasil e 

neste contexto, percebe-se uma diversidade de nomenclaturas e formas de atuação de 

profissionais, com as mais variadas formações, que pretendem contribuir para a inclusão dos 

estudantes com deficiências nas escolas comuns, porém, nesta pesquisa optou-se pela 

denominação “Cuidador Escolar”. Foi escolhida esta terminologia dentre tantas nomenclaturas 
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encontradas para reforçar o sentido do cuidado e não gerar dúvida que este profissional não 

deverá se responsabilizar pelos aspectos do ensino acadêmico dos estudantes com deficiência 

ou assumir quaisquer outras funções inerentes ao ensino, como por exemplo, assumir a turma 

no caso de ausência do professor habilitado. 

Embora as primeiras pesquisas sobre o cuidado tenham se originado na área da saúde, 

em trabalhos relacionados a enfermagem, conforme exposto por Salheb e Silva (2017), não é 

este rumo que se pretende tomar neste trabalho, por acreditar que embora o cuidado físico 

denote uma série de procedimentos relacionados a saúde, olhar somente os aspectos biológicos 

tenderia a uma concepção decorrente da visão da deficiência de acordo com o modelo médico.

As autoras estudaram o papel do cuidador escolar a luz da legislação brasileira, subsidiadas 

pelo aporte teórico sócio histórico, expõe a visão do cuidado sob a perspectiva do modelo 

médico e da visão pedagógica da deficiência, a qual acredita e estimula as potencialidades das 

pessoas evidenciadas nos planos genéticos do desenvolvimento conforme expostos por 

Vygotski (2003). Neste contexto, afirmaram que: 

. . . o cuidado ou apoio acontece naturalmente e se expressa pelas necessidades dos sujeitos de 
acordo com faixas etárias e limitações físicas, sociais ou emocionais e se modificam de acordo 
com os contextos sócio culturais. Logo, é importante perceber e compreender o outro para saber 
a melhor forma de ajudá-lo, uma vez que a ajuda também se configura cuidado ou apoio (Salheb 
& Silva, 2017, p.8).

As autoras, ainda comentaram que, a legislação atual corrobora com a visão clínica das 

práticas do cuidar e ressaltam que “o cuidador não é necessariamente um profissional da saúde,

ainda que o profissional necessite dominar informações básicas na área de saúde tal como 

qualquer pessoa leiga que exerça a função de cuidar” (Salheb & Silva, 2017, p. 17). E concluem

que o cuidador escolar necessita tanto de formação pedagógica, de acordo com sua função, 

como formação técnica específica assistencial.

Destarte, o cuidado visto de uma forma mais ampliada, não pertence somente a área da 

saúde, assumindo diferentes dimensões. Assim, entendemos que as ações de ajuda e cuidado 

são pertinentes ao senso de comunidade, inerente a perspectiva educacional inclusiva, conforme 

exposto por Stainback e Stainback (1999). Outrossim, compreendemos o cuidado como um 

direito do cidadão que precisa deste suporte para que possa participar da vida em sociedade em 

condições de equidade e ter oportunidade de desenvolvimento pleno de suas potencialidades, 

consoante com o preconizado pelos estudos do modelo social da deficiência (Omote, 2004; 

Piccolo, 2012; Rioux & Valentine, 2006). Considerando-se a epistemologia da Psicologia 

Histórico-cultural que percebe o sujeito como um ser que se desenvolve socialmente, neste 
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sentido, podemos delinear o ato cuidar e ser cuidado como promotor do desenvolvimento 

humano, conforme exposto por Vygotski, 1931/2000; 2003) e Pino (2005).

Sobre a atuação do cuidador escolar, entende-se que para oferecer o apoio acadêmico 

seria necessária a exigência de outra formação para estes profissionais, conforme exposto nas 

pesquisas de Giangreco (2010) e Lopes (2018), entre outros autores. As necessidades das redes 

de ensino são diferenciadas, variam de acordo com o perfil dos seus estudantes e redes de apoio 

oferecidas, por estes motivos, entre outros, ainda estão se delineando, nos municípios as 

nomenclaturas, as atribuições, a formação exigida para ingresso e a continuada. Percebe-se que 

em cada uma das situações há avanços e dificuldades encontradas, que serão abordadas no 

decorrer deste capítulo.

Em relação às pesquisas nesta área, retrospectivamente, são mais comuns publicações 

sobre o cuidador na área da saúde como o Manual do Cuidador da Pessoa Idosa, documento da 

Secretaria Especial dos Direitos Humanos (Born, 2008) e Guia prático do cuidador, manual 

publicado pelo Ministério da Saúde (Brasil, 2009b), bem como pesquisas acerca da atuação do 

cuidador no ambiente doméstico (e.g. Gratão, 2006; Trinca, 2015 e Uchôa-Figueiredo, 2009), 

em abrigos (e.g. Careta, 2011; Moraes, Lemos, Alves, Halpern & Leite, 2012 e Martinez, Souza 

& Blascovi-Assis, 2013) e hospitalar (e.g. Popim, 2001).

Este formato de apoio, com o suporte dos cuidadores, não é a única forma encontrada 

pelas escolas. A seguir, será abordado superficialmente outras formas de atendimento a esta 

demanda, primeiramente por não se configurar o foco principal deste estudo, mas, é importante 

frisar que, assim como não há uma necessidade padronizada, também há necessidades de 

serviços que se caracterizam para atender um perfil muito específico de estudante, como por 

exemplos, algumas características de estudantes com TGD.

Referente as pesquisas que se debruçam sobre os apoios necessários à escolarização dos 

estudantes com deficiências mais acentuadas, de um modo diferente da atuação do cuidador 

escolar, há instituições que optam pela contratação de Acompanhantes Terapêuticos (AT) para 

apoio a escolarização dos estudantes com deficiência ou TGD. Neste contexto, Araripe (2012)

buscou compreender a atuação de acompanhantes terapêuticos no processo de inclusão escolar 

de crianças com necessidades específicas, a partir da função mediadora vygotskiana e considera 

que este acompanhamento apresenta condições de mediar os processos inclusivos voltados para 

socialização e para o conteúdo trabalhado com a criança quando atua em parceria com o 

professor do ensino comum, sem isolar a criança. Quando há um atendimento exclusivo à 

criança em processo de inclusão, provavelmente ela se torna dependente e alheia ao 

desenvolvimento das atividades coletivas em sala de aula.



 
 
 

50 
 

Leal (2014), por sua vez, investigou as concepções do AT que atuavam na rede pública 

municipal de ensino de Teresina. A experiência mostrou que a indefinição da função se 

constituiu em fator gerador de angústia para os profissionais envolvidos. Os resultados 

possibilitaram constatar que a experiência como AT marcou profundamente a vida dos sujeitos 

encaminhados para o exercício desta função no contexto de sala regular, configurando-se como 

uma experiência transformadora tanto em âmbito profissional quanto pessoal, situando a 

Educação Especial como uma possível área de atuação futura. Além disso, mostrou que a 

eficácia do trabalho dos AT está intimamente relacionada ao envolvimento efetivo de todos os 

sujeitos do ato educativo em prol da aprendizagem e do desenvolvimento da criança com 

deficiência.

Sob outro enfoque de apoio à escolarização dos estudantes com deficiência e TGD, 

Souza (2008) analisou os efeitos de um programa de treinamento de tutores para participação 

de um aluno com deficiência mental associada ao autismo nas aulas de Educação Física e 

concluiu que por meio de estratégias de ensino é possível contribuir com o processo de inclusão 

escolar e esclarece que apenas isso não basta a capacitação e os aspectos que permeiam a 

inclusão nas aulas de Educação física vão além disto, deve-se considerar: “o número de alunos

por turma, as condições de espaço e materiais, os conteúdos que serão desenvolvidos, 

estratégias de ensino para lidar com esta questão, dentre outros aspectos” (Souza, 2008, p.115).

Um estudo realizado por Duque (2008) em escolas municipais de São Paulo, objetivou 

analisar a ação do Agente de Inclusão Escolar, vinculado a uma instituição especializada, no 

apoio pedagógico aos alunos com deficiência intelectual, propondo uma reflexão sobre a 

inclusão. O Agente de Inclusão Escolar é um pedagogo, porém, como resultado da pesquisa 

revelou-se a necessidade de estreitamento de interação entre este Agente e o Professor do ensino 

comum.

Neto (2009) procurou apreender o papel do professor de apoio permanente no ensino 

regular. Na localidade pesquisada o professor de apoio é o profissional responsável por mediar 

o processo educacional entre o professor e o aluno que apresenta necessidades educacionais 

especiais (NEE), além de fazer o elo entre o aluno incluso e a comunidade escolar. Conclui 

expondo a necessidade de construir em cada membro da comunidade escolar, um novo olhar 

sobre os sujeitos, procurando romper com a visão negativa da deficiência e que as 

potencialidades de cada um devem ser o ponto para a humanização do indivíduo, direito de 

qualquer cidadão.

Freitas (2013) estudou os professores de apoio sob uma perspectiva colaborativa em 

Goiás e concluiu que a colaboração entre este professor e o regente da turma é importante para 
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a inclusão dos estudantes com deficiência. Argumenta que o professor de apoio, faz a diferença 

para estes estudantes no ensino comum, porém, é um profissional pouco valorizado. Corrobora 

com o exposto, um dado evidenciado na pesquisa que, devido à redução de gastos da 

administração, este professor foi substituído pelo cuidador. Assim, Freitas (2013) afirma:

Há que se discutir o papel desses dois agentes, com atribuições específicas, que corrobore para 
efetivação da inclusão, sendo que o ideal é manter o professor de apoio que atende 
especificamente a questão pedagógica, o ensino-aprendizagem e o cuidador para fazer o 
atendimento aos cuidados com a higiene e de outras necessidades dos alunos (Freitas,2013, 
p.106).

No município de Londrina as funções e atribuições do Professor de apoio estão 

expressas na Instrução Normativa nº 02/2013 da Diretoria Pedagógica/Gerência Educacional 

de Apoio Especializado da Secretaria Municipal de Educação. De acordo com este documento 

o Professor de Apoio é um profissional que atua no contexto escolar, nos estabelecimentos do 

Ensino Fundamental, para atendimento a alunos com deficiência neuropsicomotora acentuada, 

com graves comprometimentos na comunicação, locomoção e comprometimento nas relações 

sociais (Londrina, 2013). Reafirmada pela Deliberação nº 05/2016 do Conselho Municipal de 

Educação de Londrina que estabelece as normas para a Educação Especial no Sistema 

Municipal de Ensino de Londrina (CMEL, 2016). Para esclarecer acerca das diferenças de 

atuação desses profissionais no apoio à educação inclusiva, Lopes e Queiroz expuseram:

Considerando a presença de diversos profissionais como serviço da educação especial é válido 
diferenciar o profissional de apoio, o qual é o foco desse estudo, de outros que podem promover 
equívoco na identificação do papel, a exemplo do professor de apoio. Os profissionais 
discutidos nesse estudo, são os profissionais de apoio, conforme definido acima, também 
conhecido como cuidador escolar e que atua normalmente com a responsabilidade de suporte 
para alimentação, higiene e locomoção dos estudantes com deficiência que necessitarem, 
apresentando assim, um papel diferente do professor de apoio, que tem uma formação 
acadêmica e devem ser capacitados e especializados em educação especial para dar suporte aos 
professores do ensino comum, nas atividades de planejamento, adaptação e flexibilização 
curricular (Lopes & Queiroz, 2018, p. 847).

De acordo com o constatado nas pesquisas nacionais ora expostas, o fato da escola 

inclusiva poder contar com a colaboração de um professor de apoio especializado e um cuidador 

escolar, cada um atendendo sua demanda específica ainda é uma utopia que carece de muitas 

pesquisas e debates sociais, devido a diversos fatores tanto econômicos como de formação 

destes profissionais.
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Em âmbito internacional, assemelhando-se a função do professor de apoio, porém com 

algumas especificidades, como por exemplo o apoio extraescolar, no Canadá há a figura do 

Educateur spécialisé, formado pelos Colleges Enseignement General et Professionel (CÉGEP), 

este profissional planeja e realiza Suporte e treinamento comportamental, Suporte de prevenção 

educacional, como atividades de motivação  e desenvolvimento de habilidades sociais, Suporte 

à adaptação psicossocial, Suporte de cuidados à saúde, incluindo aí primeiros socorros, 

medicação e aplicação de regras de higiene pessoal, Suporte à integração escolar e social, bem 

como o Suporte à aprendizagem (CÉGEP, 2009).

Nos Estados Unidos o profissional que oferece apoio se denomina paraprofessional, 

com atribuições dentro e fora da sala de aula, tendo sido inserido em alguns distritos escolares, 

desde a década de 70, conforme o relatório Paraprofessionals in California School Districts da 

California Agency for research in Education (CARE, 1975). Na pesquisa de Patterson (2006)

foram realizadas entrevistas com 22 paraprofissionais e segundo os resultados apresentados eles 

trabalham em tempo integral e sentem-se despreparados para ensinar as crianças com 

deficiência, sendo este seu maior público. De acordo com a legislação vigente no país, eles 

deveriam atuar sob a responsabilidade de um professor, porém eles têm visões diferentes de 

quais são suas funções, deveres, responsabilidades e expectativas. 

Sobre este assunto, Giangreco (2010) tece uma crítica ao uso de paraprofissionais na 

relação “um para um” referente aos estudantes com deficiência em classes inclusivas. Ele

afirma que mais de 90% das escolas públicas norte-americanas possuem este profissional, que 

se torna uma solução rápida e barata para as escolas, no entanto não possui a formação 

necessária para apoiar o aluno e quando é atribuído individualmente aos alunos com deficiência 

ele atrasa ou desvia a atenção da escola em resolver os desafios dos problemas educacionais. 

Neste contexto, sua pesquisa revela que os papéis não instrucionais destes profissionais devem 

ser reconhecidos e avaliados como contribuições importantes, porque assim, criam tempo e 

oportunidade para que os professores se envolvam nas atividades de instrução, também com os 

estudantes com deficiência. 

Ao analisar o sistema educativo português Correia (2010) menciona o assistente/auxiliar 

de ação educativa cujas funções são tarefas rotineiras, dentre outras, o registro de assiduidade, 

vigilância nos recreios e transporte, supervisão nas refeições, mas também com tarefas 

instrucionais. Na Alemanha os "Schulbegleiter" (assistentes escolares), também chamados de 

assistentes de integração, financiados pelos sistemas locais de assistência social e juvenil, eles 

podem ter qualificações pedagógica ou não, como paraprofissionais ou voluntários, 

relacionando-se as tarefas executadas. Segundo Henn, Himmel, Fegert e Ziegenhain (2017), 



 
 
 

53 
 

atualmente, existem poucos cursos sistemáticos de treinamento para este profissional que atua 

nas escolas.

Jardí, Puigdellívol e Petreñas (2018) descrevem a atuação dos Teacher Assistants nas 

salas de aula catalãs, bem como uma análise do quadro jurídico sobre o assunto e concluem que 

eles devem ter suas práticas orientadas para a inclusão para promover a presença, participação 

e conquistas de todas as crianças, além de promover apoio entre colegas. Os governos, 

normalmente, são guiados por interesses econômicos, desta maneira, conhecer e entender esses 

papéis e responsabilidades educacionais pode ser útil para oferecer um melhor apoio aos 

estudantes, maximizando os recursos e oportunidade de aprendizagem. Estes profissionais não 

devem se responsabilizar pelo planejamento ou avaliação pedagógica, porém, podem 

desempenhar papel ativo de colaboração dentro de uma rede de apoio. De acordo com uma 

abordagem inclusiva, os Teacher Assistants não devem estar vinculados a um estudante e sim 

como um suporte escolar, ação importante para mudar a cultura escolar.

Este profissional também está presente e com atuação semelhante na Austrália, Reino 

Unido e França, com alterações na nomenclatura, como paraprofessionals, teacher aides entre 

outros. Mediante o exposto, visando caracterizar a atual base de conhecimento sobre do 

cuidador escolar, analisar as principais dimensões dos estudos recentes e identificar áreas 

importantes para pesquisas futuras optou-se por realizar uma Revisão Integrativa da literatura.

1.2.1 Caracterização do conhecimento científico, nacional e internacional, acerca do cuidador 
escolar: uma Revisão Integrativa

A literatura científica mostra muitas pesquisas que abordam diversos profissionais que 

atuam nas escolas, principalmente os professores e a equipe gestora escolar. Algumas pesquisas 

mencionam outros profissionais da escola, como os funcionários administrativos e o cuidador, 

porém, poucas colocam estes profissionais em evidência nos seus estudos, analisando seu saber 

e seu fazer. Neste sentido configurou-se a Pergunta norteadora desta Revisão Integrativa da 

Literatura que consiste em: Como o profissional Cuidador escolar, responsável pela higiene, 

alimentação e locomoção dos estudantes com deficiência, é evidenciado nas pesquisas 

nacionais e internacionais? A partir, desta questão procurou-se mapear em quais aspectos o 

cuidador escolar é abordado nas pesquisas.

A opção pela Revisão Integrativa se deve ao fato de melhor atender aos objetivos 

pretendidos, abrangendo tanto estudos quanti como qualitativos. Sampaio define a Revisão 

Integrativa como um “método de estudo que inclui a análise de resultados de pesquisas 
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relevantes e que dão suporte à tomada de decisão, tanto na prática clínica, quanto na gestão 

pública” (Sampaio, 2013, p. 62). 

Para alcançar a intenção proposta de elaborar este estudo de revisão integrativa que 

objetivou caracterizar a atual base de conhecimento acerca do cuidador escolar, analisar as 

principais dimensões dos estudos recentes e identificar áreas importantes para pesquisas futuras

foram adotados os seguintes passos:

Em busca de captar um período bem abrangente, foi realizada a busca de estudos 

relacionados à temática desde o ano 2000, porém, as bases pesquisadas não trouxeram nenhuma 

fonte deste ano, assim, o período pesquisado configurou-se de 2001 a 2019, as buscas foram

realizadas nas bases de dados ERIC, PSYCINFO, MEDLINE/PubMeD, REDALYC, SCIELO 

e SCOPUS, bem como no Banco de Teses e Dissertações da CAPES e repositórios 

institucionais nacionais e internacionais no período entre julho e agosto de 2019. A escolha por 

estas Bases de dados se deu pelos motivos a seguir:

x A Education Resources Information Center (ERIC) é uma base de dados sobre educação 

patrocinada pelo Ministério da Educação dos Estados Unidos. Oferece o acesso à 

literatura sobre pesquisas na área de educação e temas relacionados, tais como: ensino 

fundamental e educação infantil, ensino superior, formação de professores, testes de 

avaliação, escolas urbanas e rurais, ensino de ciências e matemática, educação especial 

e ambiental. Indexa artigos de periódicos, Anais de congressos, documentos 

governamentais, teses, dissertações, relatórios, audiovisuais, bibliográficas, livros e 

monografias. 

x PsycINFO é uma base de dados em psicologia, educação, psiquiatria, ciências sociais. 

Contém resumos de artigos publicados em periódicos internacionais. 

x MEDLINE/PubMed, literatura biomédica, revistas de ciências da vida.

x SciELO Periódicos, Scientific Eletronic Library Online é um programa de literatura 

acadêmica e científica em acesso averto mantido com recursos da FAPESP, CNPq, 

BIREME/OPAS/OMS e Unifesp. Congrega periódicos editados em países como a 

África do Sul, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Espanha, 

México, Peru, Portugal, Uruguai e Venezuela.

x Scopus, esta base de dados Scopus (Elsevier) permite uma visão ampla de tudo que está 

sendo publicado cientificamente sobre um tema. Por meio de mecanismos de busca e 
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descoberta, facetas e refinamentos, pode-se encontrar as informações sobre artigos e 

revistas de todas as áreas do conhecimento.

x Redalyc, um sistema de indexação de revistas de acesso aberto de qualidade científica 

e editorial certificada de abrangência da América Latina, Caribe, Espanha e Portugal4.

Inicialmente a base de dados LILAC também foi consultada, porém, trouxe somente 

uma fonte e esta não atendeu aos critérios de inclusão propostos, por isso foi descartada. De 

acordo com Whittemore & Knafl (2005) revisão integrativa é o método mais amplo de revisão 

na pesquisa, permitindo a inclusão simultânea de dados da literatura teórica e empírica. Assim, 

analisar e sintetizar fontes primárias variadas é um grande desafio na realização de uma revisão 

integrativa, destarte, o desenvolvimento de estratégias de análise de dados é deveras relevante.

Por isso, as fontes5 foram organizadas em tabelas constando: a procedência, ou seja, a 

base de dados originária, o título e o tipo (artigo de revista, Tese, etc.), autores, a fonte de 

publicação (nome da revista, entre outros), país onde foi realizado o estudo, palavras-chave, o 

objetivo, participantes, delineamento metodológico, considerações acerca dos resultados ou 

outra particularidade da fonte e temática, que se configurou em um pequeno resumo com pontos 

principais abordados.

O descritor Cuidador foi pesquisado abrangendo os termos: cuidador, profissional de 

apoio, auxiliar de ação educativa, assistente operacional, tarefeiro, auxiliar de vida escolar, 

auxiliar de desenvolvimento infantil, paraprofessional, teacher aides ou teacher assistant. 

Também foi pesquisado o termo escola, em português, inglês e espanhol. Optou-se pelo 

descritor escola e não escola inclusiva ou inclusão, para não correr o risco de descartar estudos 

pertinentes devido a questão de divergência na nomenclatura. 

Diante do exposto, convém relatar uma das dificuldades encontradas neste estudo que 

se refere a nomenclatura adotada pelas redes de ensino ao profissional que auxilia o estudante 

com deficiência na higiene, alimentação e locomoção. Há uma grande variação, tanto nacional 

como internacionalmente, inclusive por municípios de uma mesma região, não sendo uma 

nomenclatura padronizada por país. Esta situação gerou dificuldades, mas também tornou a 

pesquisa mais instigante e desafiadora. Em busca de resolver estas questões pertinentes ao 

processo de revisão integrativa da literatura, num primeiro momento foram excluídas as fontes 

 
4 As informações sobre as bases de dados pesquisadas, bem como informações complementares estão disponíveis 
em: http://www.sibi.usp.br/bases-dados/?char=E
5Cabe esclarecer que, nesta pesquisa, serão denominadas fontes, os artigos, teses, dissertações, entre outros 
materiais que compõe os dados desta revisão integrativa, assemelhando-se ao estudo de Whittemore & Knafl 
(2005) que as denominaram de fontes primárias. 
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que vieram repetidas oriundas de bases diferentes. A seguir foram lidos os títulos, resumos e 

palavras-chave para compor o acervo e foi necessária a leitura na íntegra dos materiais, 

posteriormente, para certificação que atenderia aos critérios de inclusão.

O critério de inclusão adotado foi captar fontes que trouxessem pesquisas e outros 

textos, acerca do Cuidador escolar (profissional que auxilia o estudante com deficiência na 

higiene, alimentação e locomoção) na escola atuando ou referindo-se a sua atuação junto aos 

estudantes público-alvo da Educação Especial. Por isso, num primeiro momento foram 

desprezadas as fontes que embora trouxessem o termo cuidador, tratava-se dos pais ou 

responsáveis, cuidador de idosos ou doentes crônicos, cuidador na área da saúde, agentes 

comunitários ou similares. Também foram excluídas as fontes que embora falassem sobre o 

profissional Cuidador, no contexto escolar, ele não estava apoiando estudante público-alvo da 

educação Especial e sim, referia-se a outras situações como implementação de programas para 

melhoria da leitura ou aprendizado de uma segunda língua, entre outros.

Em um segundo momento foram realizadas buscas, de acordo com os mesmos critérios,

no Banco e Teses e dissertações da CAPES. Em um terceiro momento, procedendo a leitura na 

íntegra dos materiais trazidos pelas bases pesquisadas, foi realizada a busca reversa, via 

referências das fontes encontradas, que depois foi ampliada em outras pesquisas no repositório 

institucional e o mesmo procedimento foi realizado buscando em Anais de Congressos. Na 

sequência, em um quarto momento foi necessária uma nova tomada de decisão pela exclusão 

de artigos que, embora trouxessem o termo cuidador, conforme descritores, o estudo somente 

mencionava este profissional como membro da equipe escolar, não fazendo nenhuma outra 

menção no decorrer do estudo, o que não acrescentaria conteúdo à pesquisa, bem como foram 

descartados estudos que trouxeram a palavra escola, porém em desacordo com o contexto 

pesquisado da escola inclusiva, como por exemplo, este estudo foi realizado pela Escola 

Paulista de Medicina ou Escola de Enfermagem, etc.

Assim, após aplicados os critérios de inclusão e exclusão, configurou-se 125 fontes 

pesquisadas a qual apresenta-se os resultados. A seguir, na Figura 3 nota-se a distribuição entre 

fontes nacionais e internacionais: 
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Figura 3 – Distribuição entre fontes nacionais e internacionais (n=125)

Fonte: Elaborado pela própria autora.

O estudo de revisão integrativa oferece ao pesquisador a possibilidade de ampliar as 

suas pesquisas diversificando o tipo de fontes e assim enriquecendo o conteúdo da pesquisa. 

Na Figura 4, demonstra-se a distribuição por tipo de materiais encontrados.

Figura 4 – Distribuição por tipo de materiais encontrados (n=125)

Fonte: Elaborado pela própria autora.
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Analisando os resultados a partir da leitura das fontes, foram levantadas as seguintes 

categorias temáticas, expressas na Figura 5.

Figura 5 – Distribuição das categorias temáticas (n=125)

Fonte: Elaborado pela própria autora.

A seguir serão expostas as fontes encontradas de acordo com a incidência, da maior 

para a menor e na sequência será realizada a discussão acerca das categorias temáticas 

levantadas, salientando o papel que o cuidador ocupa de acordo com as características das 

fontes encontradas. Convém observar que a nomenclatura do profissional que oferece apoio na 

higiene, alimentação e locomoção e em algumas localidades apoio pedagógico aos estudantes 

da Educação Especial, foi mantida a designada pelos autores. Apresenta-se no Quadro 1, as 

pesquisas encontradas nas bases pesquisadas nas quais o cuidador é participante da pesquisa 

sobre temática relacionada a sua atuação profissional.
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Esta categoria temática Cuidador participante da pesquisa sobre temática relacionada a 

sua atuação profissional é a de maior incidência, de acordo com as bases pesquisadas, mediante 

os critérios adotados. Apresenta 42 fontes, sendo 12 nacionais (29%) e 30 internacionais (71%), 

sendo sua maior abrangência fontes internacionais. Apresenta-se sua distribuição por países: 

são 19 dos Estados Unidos, uma da Alemanha, três da Austrália, quatro de Portugal, um da 

Espanha, um da Irlanda e um do Reino Unido. 

Em relação as fontes nacionais, os tipos encontrados são cinco trabalhos apresentados 

em Congressos da área de Educação Especial e publicados nos Anais, seis Dissertações de 

Mestrado e um TCC que, de um modo geral, buscam conhecer a legislação pertinente, o perfil 

profissional do cuidador, como é feita a sua contratação, a formação exigida, suas atribuições e 

funções que desempenha, bem como a clientela atendida, em diferentes contextos municipais. 

Percebe-se que a nomenclatura varia, de acordo com o município pesquisado: profissional de 

apoio, Auxiliar de vida escolar e cuidador. Dentre os nacionais, os estudos encontrados são 

qualitativos ou quanti-qualitativos e os cuidadores participaram de observação, entrevista, 

grupos focais ou respondendo questionários sobre seu exercício profissional. Como resultado 

percebe-se que na maioria dos municípios este profissional auxilia tanto nas atividades de 

cuidados como pedagógicas, sendo que eles não têm formação adequada para atender tal 

demanda. Ainda abordando os resultados encontrados, as pesquisas apontam este profissional 

como importante para a inclusão escolar no Brasil, porém carece de regulamentação e 

formação. Os cuidadores revelaram sentimento de desvalorização e precarização do trabalho 

nas pesquisas encontradas.

Ainda em relação as fontes nacionais, nota-se que não foram encontradas no período, 

de acordo com as bases pesquisadas nenhum artigo publicado em revista científica ou tese sobre 

a temática, na qual o Cuidador tenha sido participante da pesquisa sobre temática relacionada 

especificamente a sua atuação profissional.

Em relação as fontes internacionais em sua maioria são artigos publicados em revistas 

científicas, 25 artigos, três Dissertações de Mestrado e duas Teses de Doutorado. Assim como 

os estudos nacionais, estes também buscaram conhecer os papéis desempenhados pelos 

Cuidadores e revelaram nomenclaturas diversificadas como: paraprofessional, teacher aide, 

assistente operacional, auxiliar de ação educativa, assistentes escolares, os Schulbegleiter ou 

assistentes de integração, entre outros. Em alguns países há categorias diferentes de apoios com 

formação diversificada (e.g. Alemanha, Espanha e Canadá). Os resultados apontaram 

necessidade de formação, falta de horário para colaboração e planejamento em conjunto com o 

professor. 



 
 
 

74 
 

Os paraprofissionais possuem menos formação e passam a maior parte do tempo com 

os alunos com deficiência do que o professor da turma que possui maior formação acadêmica, 

conforme apontou Giangreco & Broer (2005). Há um recente estudo australiano que propõe 

esta inversão, após planejamento conjunto e colaborativo, o paraprofissional orienta a turma 

que não apresenta dificuldade e o professor atende aos estudantes com maior necessidade, o 

pesquisador revelou os pontos positivos e negativos deste programa e a necessidade de 

proximidade com a comunidade (Butt, 2016).

De acordo com os estudos apresentados, estes profissionais se revelaram bons 

incentivadores de relações sociais. Percebe-se, de acordo com as pesquisas, que há situações 

nas quais a proximidade do paraprofissional ajudou o estudante e outras que pode atrapalhar a 

construção de suas relações interpessoais. Eles revelaram executar atividades que não 

pertencem ao seu rol profissional e a dificuldade de comunicação com estudantes não verbais.

A rotatividade destes profissionais também é apontada como ponto negativo e os cuidadores 

relatam necessidade de reconhecimento e trabalho colaborativo com treinamento adequado, 

bem como, formação de professores para supervisionar o trabalho dos paraprofissionais.

Layden et al. (2018) propuseram uma formação on-line para paraprofissionais que 

atendem pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Os participantes relataram 

aumento no conhecimento, independente da experiência ou nível educacional. Revelaram 

também mudança de atitudes e maior confiança no trabalho com pessoas com TEA. Dentre os 

estudos desta categoria temática somente um estudo propôs um currículo formativo para os 

Assistentes escolares (Henn et al., 2017).

Verificou-se muitas semelhanças nos resultados das pesquisas nacionais e internacionais 

que trazem o cuidador como participante de pesquisa relacionada a sua área de atuação, como 

por exemplo a importância deste profissional como apoio nas escolas inclusivas e a necessidade 

de valorização e formação, embora nacionalmente a trajetória destes estudos seja mais recente, 

a partir de 2011 enquanto nesta categoria temática há estudos norte-americanos de 2005.

Será apresentada a seguir a segunda categoria temática que revela pesquisas nas quais o 

cuidador participou da implementação de intervenção proposta pelo pesquisador. Como foi 

verificado na categoria anterior, os cuidadores podem se tornar bons incentivadores de relações 

sociais, desde que recebam uma formação adequada e tenham boas condições de trabalho. 

Diante disto, no Quadro 2 serão apresentadas pesquisas nas quais, em sua maioria, o cuidador 

auxiliou o pesquisador na implementação de programas e intervenções junto aos estudantes 

público-alvo da Educação Especial.
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Esta categoria temática na qual o Cuidador participou da implementação de intervenção 

proposta pelo pesquisador é a segunda de maior incidência, de acordo com as bases pesquisadas. 

Apresenta 27 fontes, sendo 2 nacionais (7%) e 25 internacionais (93%), sendo sua maior 

abrangência fontes internacionais, assim distribuídos: são 23 dos Estados Unidos, um da 

Austrália e um de Portugal. Em relação as fontes nacionais, os tipos encontrados são um artigo 

científico e uma Tese de Doutorado. O artigo nacional de Lourenço et al. (2016) traz um 

objetivo mais específico de avaliar a eficácia de um programa de treino de trampolins, com 

sessões implementadas e desenvolvidas por um professor de Educação Física com a 

colaboração de um auxiliar de ação educativa que apresentou resultados positivos. 

A Tese de Doutorado de Barbosa (2018) traz uma pesquisa participante, portanto de 

caráter mais abrangente cujo objetivo foi desenvolver e avaliar uma intervenção com o intuito 

de ampliar o trabalho educativo compartilhado e assim melhorar o acesso ao currículo para 

estudantes com TEA, com a participação de vários sujeitos da escola, entre eles o profissional 

de apoio. No decorrer da pesquisa há um movimento reflexivo quanto a diversos aspectos 

escolares e em relação a atuação do profissional de apoio houve ações de orientação e 

implementação da possibilidade de diálogo formativo e colaborativo com professores. Concluiu 

que há necessidade de planejamento conjunto e articulação docente (PEI) para o estudante com 

TEA em consonância com o currículo comum e com os objetivos elencados pelos professores 

e por sua família, assim configurou-se a possibilidade de desenvolvimento acadêmico no 

ambiente escolar.

Em relação as fontes internacionais todas as fontes são artigos publicados em revistas 

científicas em sua maioria estudos experimentais ou quase-experimentais, trazendo como 

objetivos: implantar procedimentos de facilitação social, fornecer intervenções sociais e de 

regulação de comportamento. Promover a participação e o aumento de independência do 

paraprofissional, examinar interações fornecidas pelo educador geral, especial e 

paraprofissional para crianças com deficiências. Implementar estratégias inclusivas. Avaliar 

programa de treinamento ministrado por professores para paraprofissionais voltado a 

desenvolver apoio entre pares, ou seja, apoio de colegas como alternativa ao uso exclusivo de 

paraprofissionais. Uso de Comunicação Suplementar a Alternativa via sistema de troca de 

imagens ou uso do Ipad. Instrução, intervenção e comunicação para estudantes com TEA. 

De um modo geral, as pesquisas relatadas nesta categoria temática revelaram resultados 

positivos. Os paraprofissionais passaram a oferecer oportunidades sociais aos estudantes e os 

resultados indicaram melhorias no comportamento de habilidades do aluno. Os resultados 



 
 
 

84 
 

permitiram confirmar a importância e a viabilidade do treinamento em serviço para 

paraprofissionais que oferecem apoio em sala de aula inclusivas (Chung & Douglas, 2015).

Cameron et al. (2012) perceberam que os paraprofissionais interagiram mais 

frequentemente com alunos com deficiências graves e menos com crianças com deficiências 

leves ou desenvolvimento típico. Assim, como todos os colegas sem deficiência, os alunos com 

deficiências graves devem ter oportunidades bem apoiadas para aprender com o profundo 

conhecimento e a experiência dos educadores em geral. Paraprofissionais não são um substituto 

apropriado para o acesso a educadores altamente qualificados e nem são colegas. Em vez disso, 

colegas e paraprofissionais juntos podem desempenhar um papel adicional valioso para ajudar 

os alunos com deficiências graves acesse as ricas oportunidades de aprendizado e sociais que 

os professores de educação geral oferecem em suas salas de aula. Os pares não são substitutos 

para instruções de professores em sala de aula, mas, ao contrário, apoiam o envolvimento em

oportunidades de aprendizado compartilhadas fornecidas pelo professor da sala de aula (Carter 

et al., 2016).

Um dado preocupante do estudo de Spector e Cavanaugh (2015) revelou que devido a 

muitos professores não se sentirem seguros em relação a sua preparação para o ensino de leitura 

aos estudantes com TEA a maioria dos estudantes recebia esta instrução do paraprofissional. A 

maioria dos estudos desta categoria se referem a situações pontuais nas quais o cuidador recebeu 

treinamento adequado e pode colaborar sobremaneira para o sucesso da implementação dos 

projetos, programas ou estratégias pesquisadas. 

A terceira categoria temática apresentada se refere a Pesquisas sobre o Cuidador, ou 

seja, sobre o profissional que exerce a função de apoio na higiene, alimentação e locomoção de 

estudantes com deficiência que necessitam deste suporte por questões funcionais, não 

esquecendo que, conforme pesquisas já mencionadas, em algumas localidades exercem também 

a função de apoio pedagógico. Nestes estudos o pesquisador ou participante descreve a 

atividade profissional do cuidador, aspectos da legislação voltadas a este profissional e profere 

sugestões, no entanto o cuidador não é participante da pesquisa, como detalhado no Quadro 3.
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Esta terceira categoria temática que traz Pesquisas sobre o Cuidador, de acordo com as 

bases pesquisadas, apresenta 19 fontes, sendo 7 nacionais (40%) e 12 internacionais (60%), 

com as internacionais em maior número, que se encontram assim distribuídos: são oito dos 

Estados Unidos, um de Portugal, um do Reino Unido, um da Austrália e um do Canadá. Em 

relação as fontes nacionais, elas são dos seguintes tipos: um artigo científico, três trabalhos 

apresentados em Congressos e publicado em Anais, dois TCC e uma Dissertação de Mestrado.

Apresentam-se em sua maioria como pesquisas bibliográficas ou documentais que 

objetivam analisar e descrever o papel do cuidador de acordo com a legislação e políticas 

públicas e concluem que a falta de clareza na legislação, aliada as necessidades locais gera 

múltiplas interpretações quanto a função destes profissionais na escola (Lopes & Queiroz, 

2018). Revelam também a necessidade de romper com a concepção clínica do cuidado que 

inferiorizam as pessoas com deficiência (Salheb & Silva, 2017). Apontam também, dentre 

outras questões a necessidade da regulamentação trabalhista como uma das formas de 

valorização deste profissional (Lima, 2018). Para dar suporte humano visando a concretização 

de práticas inclusivas, mais solidárias e plurais de convivência há necessidade de ressignificar 

a atuação deste profissional na escola (Barbosa, 2018). Neste contexto, julga-se pertinente 

ressaltar que somente em um dos estudos ficou explícito que o cuidador, denominado Auxiliar 

de vida escolar (AVE), oferece suporte somente nas atividades relativas aos cuidados, sendo 

realizado o apoio pedagógico em sala de aula por estagiários de pedagogia (Oliveira & Drago, 

2012), nos demais, percebe-se que o cuidador oferece apoio tanto em relação aos cuidados 

quanto nas atividades pedagógicas.

Observa-se que os resultados apresentados nesta categoria, na qual, profissionais 

especialistas em inclusão e áreas afins se referem ao trabalho do cuidador coadunam com o 

apresentado na primeira categoria na qual o cuidador participou como sujeito atuante nas 

pesquisas, oferecendo dados e opiniões relativas ao seu cotidiano profissional. 

Em relação as fontes internacionais são 12 artigos publicados em revistas científicas 

cujas quantidades de acordo com a origem configura-se em oito dos Estados Unidos, um de 

Portugal, um do Reino Unido, um da Austrália e um do Canadá que objetivam relatar como 

jovens e adultos com deficiência perceberam o apoio recebido e a sua relação com o 

paraprofissional/paraeducador na sua trajetória escolar, tratam da competência do 

paraprofissional, bem como a relação e a comunicação com os professores em um perspectiva 

colaborativa e em equipes de trabalho. Outros objetivos percebidos foram de encorajar 

mudanças e análise jurídica.
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Estes estudos em sua maioria qualitativos, teóricos ou empíricos descritivos 

apresentaram como resultados a necessidade de treinamento para o paraprofissional para atuar 

tanto nas aulas de Educação Física, como no ensino comum destacando a importância de incluir 

os estudantes na tomada de decisões sobre seus apoios, que talvez nem seja necessário em todas 

as aulas e enfatizam o trabalho colaborativo, pois, conforme Etscheidt (2006) ser acompanhado 

por um paraprofissional não pode ser a única ação inclusiva para a escolarização do aluno. Os 

resultados também propõe melhorar as oportunidades de Formação profissional tanto para os 

paraprofissionais como para seus supervisores, para melhorar os resultados das crianças com 

deficiência (Irvin et al., 2018).

De acordo com Stewart (2018) infelizmente os papéis dos paraprofissionais ainda estão 

mal definidos, e os paraprofissionais podem ter a melhor das intenções, porém, sua proximidade 

e o apoio que eles fornecem pode impedir que os alunos com deficiência acessem plenamente 

as oportunidades educacionais e sociais, aumentando este risco se eles não tiverem a 

qualificação adequada e atuarem em uma relação um-para-um, conforme exposto por 

Giangreco (2003, 2010) os professores e supervisores também devem mudar sua postura em 

relação ao paraprofissional. Pode-se apreender da análise destes estudos cuja opinião acerca do 

trabalho do cuidador advém dos usuários ou outros membros da comunidade é que a finalidade 

do trabalho deste profissional deve ser definida de acordo com a necessidade do estudante 

atendido.

A quarta categoria temática oriunda dos achados desta revisão é a Pesquisa sobre 

temática inclusiva cujo foco não é o cuidador, porém, o cuidador é mencionado na pesquisa ou 

sua atuação surge de maneira relevante na observação, conforme pode-se observar no Quadro

4.
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Esta quarta categoria temática Pesquisa sobre temática inclusiva cujo foco não é o 

cuidador, porém, o cuidador é mencionado na pesquisa ou sua atuação surge de maneira 

relevante na observação, de acordo com as bases pesquisadas, apresenta 12 fontes, sendo sete

nacionais (58%) e cinco internacionais (42%), que se encontram assim distribuídos: são dois

dos Estados Unidos e três de Portugal.  Em relação as fontes nacionais, elas são dos seguintes 

tipos: um artigo publicado em revista científica, um trabalho apresentado em Congresso da área 

e publicado em Anais e quatro Dissertações de Mestrado. 

Os objetivos destes estudos são descrever e analisar diferentes realidades e olhares sobre 

a inclusão escolar, sob a ótica das famílias e de diferentes profissionais da educação, bem como 

as possibilidades de estabelecimento de redes de apoio. Quanto ao delineamento metodológico 

apresenta-se um estudo quanti e qualitativo e os demais qualitativos, sendo um analisado pelas 

representações sociais. O cuidador (ou outra nomenclatura, conforme descritores) é 

mencionado nos resultados da maioria destas pesquisas como um dos serviços oferecidos aos

estudantes com deficiência e expõe as expectativas e dificuldades encontradas pelas redes de 

ensino para sua implementação dentre outras ações inclusivas.

Em relação as fontes internacionais são dois artigos de revistas científicas e três 

dissertações de mestrado, em relação aos delineamentos nota-se um estudo experimental e os 

demais qualitativos, sendo dois estudos de caso. Como resultados estes estudos trazem que para 

haver boas práticas de inclusão há necessidade de cooperação entre os professores do ensino 

comum, especial, família e auxiliar de ação educativa (AAE), cada um trazendo o olhar de sua 

área de competência. O AAE foi citado pela educadora participante como um dos profissionais 

facilitadores da inclusão. Na pesquisa de Coelho (2010), professores expuseram sobre aspectos 

que dificultam a inclusão. Cosier et al. (2015) concluíram que paraprofissionais, que são 

presentes durante períodos sociais não estruturados, como o almoço, poderiam implementar o 

uso de smartphones com sucesso para melhorar a socialização entre alunos com autismo e seus 

pares típicos em um ambiente de grupo. O estudo de Carter et al. (2007) concluiu que há maior 

interação quando o estudante trabalha com seus pares do que quando apoiado por 

paraprofissional no ensino médio. Assim como nos estudos nacionais, os internacionais também 

citam o paraprofissional como facilitador da inclusão, porém somente se inserido em uma 

perspectiva verdadeiramente inclusiva e colaborativa, senão há o risco de desresponsabilização 

por parte do professor, quando este se sente inseguro para atender a especificidade do estudante 

e o paraprofissional pode acabar assumindo funções para a qual não está preparado, refletindo 

negativamente no estudante acompanhado, tanto acadêmica como socialmente.
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No Quadro 5, será apresentada a quinta categoria temática Cuidador participante da 

pesquisa sobre outro tema da educação inclusiva, fornecendo informações por meio de 

entrevista e/ou outros instrumentos de coleta de dados.
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Esta quinta categoria temática Cuidador participante da pesquisa sobre outro tema da 

educação inclusiva: fornecendo informações por meio de entrevista e/ou outros instrumentos 

de coleta de dados, de acordo com as bases pesquisadas, apresenta dez fontes, todas 

internacionais (100%), sendo oito artigos publicados em revistas científicas e duas Dissertações 

de Mestrado.

Apresenta-se a seguir, a distribuição por países: são sete dos Estados Unidos, dois de 

Portugal e um da Noruega. Os autores definem estes estudos como qualitativos, sendo dois 

deles Estudo de caso, um quanti-qualitativo e um etnográfico. Apresentam objetivos bem 

variados como perceber como é feita a inclusão de alunos com Necessidades Educativas 

Especiais (NEE) nas salas de aula do ensino regular, refletir sobre a aprendizagem, bem como 

conhecer como a Educação Inclusiva proporcionou aos alunos com deficiências graves acesso 

ao currículo e oportunidade para participação entre pares. Ensinar aos estudantes com autismo 

meios de interação ou comunicação e trabalhar as barreiras da linguagem. Explorar as relações 

entre as percepções dos educadores sobre os suportes escolares e o senso de auto eficácia e 

burnout6 e examinar se existem diferenças entre profissionais certificados ou não, sobre 

medidas de atitudes em relação ao bullying7. Investigar percepções sobre um programa 

educacional para estudantes com deficiências moderadas ou graves em salas de aula e uma 

experiência inclusiva no ensino médio.

Como resultados revelaram que havia uma relação significativa entre percepções dos 

educadores sobre os apoios escolares e os níveis de Burnout. Apontam a necessidade de 

formação, principalmente para os funcionários não certificados, para adquirirem capacidade de 

lidar com situações de bullying. Revelam a importância de os estudantes interagirem de forma 

a desenvolver as suas múltiplas capacidades e que ao final da escolaridade obrigatória possuam 

capacidades que lhes permitam viver em sociedade. A escola inclusiva preocupa-se que os 

estudantes com deficiência tenham acesso ao currículo e revela benefícios educacionais para 

todos os estudantes. Fallang et al. (2017) concluíram que processos aparentemente 

insignificantes de exclusão durante o dia podem ter implicações além das situações singulares.

 
6 Burnout: Segundo Vieira e Russo (2019), o conceito de Burnout foi formulado pelo psicanalista norte-americano 
Herbert Freudenberger em 1974, para nomear o esgotamento típico das profissões de cuidado. Definido como uma
síndrome psicológica decorrente do estresse crônico laboral, composta por três dimensões: exaustão emocional, 
despersonalização/cinismo e baixa realização pessoal.
 
7 Bullying: Segundo Olweus (2013) o Bullying é uma modalidade específica da violência escolar que se caracteriza
por agressões repetidas ao longo do tempo, com intenção de causar sofrimento ao outro, com desequilíbrio de 
poder entre os envolvidos.
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Ações profissionais para apoiar a criança com deficiência podem produzir microprocessos que 

dificultam a sua participação.

Os resultados do estudo de Ballard e Dymond (2016) sugerem a necessidade de 

pesquisas adicionais relacionadas à temática, apoios necessários para famílias e estudantes após 

lesão, treinamento para o pessoal da escola e uso de paraprofissionais e enfermeiros. Os 

resultados de pesquisas como estas podem ajudar os formuladores de políticas e 

administradores a fazerem mudanças em todo o sistema para impactar positivamente o 

treinamento de professores. O quantitativo de estudos encontrados nesta categoria temática 

denota a necessidade de ampliar pesquisas, principalmente nacionais, nas quais o cuidador

possa expor sua visão acerca dos assuntos relacionados não só a sua prática profissional, mas 

também diversas outras temáticas envolvendo a dinâmica escolar.

Apresenta-se a sexta categoria Estudos de Revisão, no Quadro 6, com diferentes 

abordagens de estudos de revisão de literatura sobre a temática.
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Esta sexta categoria traz exclusivamente Revisões de literatura sobre a temática, de 

acordo com as bases pesquisadas, apresenta sete fontes, todas internacionais (100%), sendo 

todos artigos publicados em revistas científicas com a seguinte distribuição por países: são 

cinco dos Estados Unidos, um da Polônia e um da Suíça. Os objetivos são bem variados, mas, 

abordam sempre a figura do cuidador no contexto escolar. A revisão de literatura de Giangreco 

et al. (2001) é o estudo mais antigo desta revisão integrativa, na qual, os autores buscaram 

analisar um conjunto de publicações referente aos apoios de paraprofissionais junto aos 

estudantes com deficiência no período de 1991 a 2000. Nos resultados apresentam necessidade 

de alinhamento conceitual de papéis, treinamento supervisão e exploração de alternativas aos 

apoios de paraprofissionais. Posteriormente Giangreco et al. (2010) investigaram sobre a prática 

desses profissionais entre 2000 e 2007 que resultaram em nove categorias de análise nas quais 

os papéis, treinamento e alternativas ao uso de paraprofissionais permaneciam como 

necessárias.

Em continuidade aos estudos americanos a revisão proposta por Carter et al. (2010) que 

trata das interações entre pares de alunos com deficiência intelectual ou autismo que trouxe com 

objetivo caracterizar a atual base de conhecimento, analisar as principais dimensões dos estudos 

recentes e identificar áreas importantes para pesquisas futuras. Os resultados abordaram 

práticas educacionais classificadas como focadas no aluno, em pares ou no suporte e concluem 

que as interações sociais com colegas são um aspecto importante do desenvolvimento infantil 

que está intimamente ligado ao bem-estar emocional e ao sucesso na escola.

A revisão sistemática realizada por Brock e Carter (2013) buscou identificar quais 

práticas educacionais implementadas por paraprofissionais estão associadas a melhores 

resultados para estudantes com DI e quais estratégias de desenvolvimento profissional 

permitem aos paraprofissionais implementarem essas práticas. Os resultados apontam que 

quando eles recebem treinamento adequado são capazes de implementar práticas escolares que 

ofereçam melhores resultados acadêmicos e sociais, ensinando habilidades comunicativas e 

incentivando a independência em estudantes com DI, no entanto, sem alcançarem uma resposta 

precisa de como treinar e apoiar estes profissionais.

A pesquisa de Walker e Smith (2015) abrangeu estudos sobre a formação de 

paraprofissionais, descreveu estudos nos quais estes profissionais receberam treinamento 

aplicável ao estudante com DI e concluiu que as oficinas, palestras ou aulas ministradas para 

treinamento da intervenção junto aos estudantes com DI, tiveram resultados positivos.

A revisão de Grzegorz et al. (2017) analisou como a presença de estudantes com 

necessidades educacionais especiais (NEE) em sala de aula, impactam os alunos sem NEE. Os 
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resultados foram discutidos em três contextos: primeiro, mostrar seu significado para a 

efetivação pragmática e legal da educação inclusiva. Segundo, discutiram esses resultados no 

contexto do conceito de educação inclusiva, entendida como escola para todos e terceiro, 

abordaram as hipóteses formuladas sobre o papel dos moderadores que são teórica e 

praticamente importantes, mas que não estão diretamente relacionados à legitimação da 

educação inclusiva.

O estudo de revisão sistemática de Garrote, Dessemontet e Opitz (2017) procurou 

identificar  e descrever diferentes estudos que avaliam o efeito de intervenções desenvolvidas 

para promover a participação social de estudantes com NEE em salas de aula pré-escolares e 

primárias, sendo o  treinamento voltado aos paraprofissionais uma das categorias dos resultados 

desta pesquisa. Embora apresentem objetivos e resultados bem diversificados, todos os estudos 

internacionais mostrados nesta categoria temática de Estudos de Revisão abordam ações dos 

cuidadores escolares no ambiente escolar ou voltadas a este profissional junto aos estudantes 

com deficiência. Destarte, importante mencionar a inexistência de artigo de revisão nacional 

acerca da temática, de acordo com os critérios pesquisados e assim frisar a relevância de estudos 

nesta área.

No Quadro 7, demonstra-se a Categoria Outros, que abrange relatórios técnicos, texto 

teórico ou de opinião, guias e discursos bem como reportagem de revistas não científicas cuja 

temática é o profissional que oferece apoio aos estudantes com deficiência nas áreas da higiene, 

alimentação e locomoção, entre outras.
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A sétima categoria temática, Outros, de acordo com as bases pesquisadas traz relatórios 

técnicos, texto teórico ou de opinião, guias e discursos, bem como, reportagem de revistas não 

científicas, que tratam de temática relativa ao Cuidador escolar.  Esta categoria apresenta oito 

fontes, todas dos Estados Unidos dentre estas publicações, as de Giangreco (2001, 2003, 2013) 

e colaboradores que são um relatório sobre como desenvolver e aperfeiçoar diretrizes para o 

uso efetivo de paraprofissionais para apoiar a educação de estudantes com deficiência. Neste 

relatório descrevem as formas de implementação da oferta de paraprofissionais nas escolas de 

acordo com os sete objetivos a seguir. Objetivo 1: desenvolver e aperfeiçoar diretrizes para o 

uso de paraprofissionais para apoiar a educação de alunos com deficiência. Objetivo 2:

desenvolver estratégias e processos para operacionalizar os sete objetivos componentes 

conceituais do projeto. Objetivo 3: desenvolver estratégias, processos e materiais para 

operacionalizar as etapas de planejamento. Objetivo 4: desenvolver um mecanismo estadual de 

treinamento de paraprofissionais para apoiar as necessidades educacionais de alunos com 

deficiência. Objetivo 5: implementar esta proposta para melhorar a eficácia dos serviços de 

apoio dos paraprofissionais oferecidos a estudantes com deficiência. Objetivo 6: determinar seu 

impacto a educação de alunos com deficiência e famílias. Objetivo 7: disseminar informações 

sobre os componentes do projeto, etapas de planejamento e resultados.

Outro trabalho é um guia utilizado nas formações e um discurso do autor proferido em 

julho de 2012 na Conferência nacional da Associação Australiana de Educação Especial, no 

qual o autor aborda 3 tópicos principais relacionados à utilização de professores assistentes em 

escolas inclusivas: (a) tendências de pesquisa persistentes e emergentes, (b) preocupações 

conceituais e baseadas em dados e (c) ideias sobre o que as escolas podem fazer para fornecer 

oportunidades e apoios educacionais aprimorados para alunos com necessidades educacionais 

especiais em salas de aula inclusivas e conclui que a presença de estudantes com deficiência 

nos leva a refletir sobre as práticas atuais e a identificar as necessidades de melhoria. Quando 

as comunidades educacionais abraçam esse desafio e fazem mudanças para criar ambientes e 

oportunidades de aprendizado inclusivos para estudantes com deficiência, esses esforços, sem 

dúvida, criam melhores escolas para todos os nossos alunos.

O relatório sobre o investimento de verbas para a educação de estudantes com 

deficiência exposto por Scull e Winkler (2011) estabelece o número de crianças identificadas 

com deficiência nas escolas norte-americanas, por tipo de deficiência nacionalmente e por 

estado, verificando como esses padrões mudaram na última década. Expõe como equacionar os 

gastos com a qualidade do ensino ofertado aos estudantes com deficiência e apontam o 

paraprofissional como um dos suportes necessários.
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Os autores Blacher e Rodrigues (2007) discutem em artigo de revista não científica  as

vantagens e desvantagens do paraprofissional na relação um para um. Eles discorrem que os

estudantes com autismo, surdocegueira ou deficiências múltiplas necessitam de maior apoio

comportamental, assistência e supervisão e pode parecer que a única desvantagem seria o custo

adicional para a escola ao implementar o uso de paraprofissionais, no entanto, o apoio

paraprofissional individual tem vantagens e desvantagens. Muitos alunos incluídos na educação

geral hoje são acompanhados por um paraprofissional, também conhecido como auxiliar de um

para um, terapeuta, assistente de comportamento ou assistente pessoal. Ao optar pelo uso de

um paraprofissional deve-se considerar certas questões antes de determinar que é preciso um

paraprofissional na relação de um para um e finaliza apresentando considerações para as

equipes de Planejamento Educacional: ampliar a discussão na equipe de planejamento sobre 

qual o apoio necessário para a inclusão. Quem da equipe irá supervisionar e como? Por quais 

tarefas o paraprofissional será responsável e como o seria seu treinamento correspondente?

Existem outras estratégias para promover o sucesso da inclusão que poderia ser usada em vez 

de suporte paraprofissional em período integral? O uso de um paraprofissional funciona melhor 

quando pais, escola e os funcionários trabalham juntos em direção ao objetivo comum.

Algumas destas considerações expostas pelos autores foram discutidas em pesquisas e 

outros contextos e desenvolveram avanços, outras questões continuam sem respostas e outra 

ainda terão respostas diferentes devido aos contextos diferenciados, este é um dado relevante 

para que estas questões continuem sendo colocadas em pauta, seja por meio de pesquisas ou 

discussões práticas nas escolas ou órgãos responsáveis pela implementação de políticas 

públicas.

O texto de Morrison e Lightner (2017) compôs esta categoria por apresentar uma 

proposta bem diferenciada em relação as demais publicações desta revisão integrativa. Eles 

relatam o desenvolvimento de um novo formato de certificação para professores que consiste 

em capacitar os paraprofissionais, assim eles têm a possibilidade de desenvolver seu 

conhecimento com base em suas experiências e os autores indicam que estes profissionais 

tendem a ser mais comprometidos com a região na qual atuam, pelo sentimento de pertença a 

comunidade. 

Com base em recomendações para professores de educação especial na literatura 

existente Garwood et al. (2018) propõe 12 mentalidades de sobrevivência a serem adotadas por 

paraprofissionais que podem prevenir o esgotamento, promovendo maior resiliência, bem-estar 

emocional e autoconsciência. No texto, os autores comentam que houve um reconhecimento 

crescente da importância da saúde mental e do bem-estar para os professores, mas, pouca 
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atenção foi dada às necessidades dos paraprofissionais. Na maioria das vezes, eles são 

solicitados a fornecer apoio social e comportamental aos alunos com deficiência, na maioria 

das vezes sem o devido preparo e grande parte do tempo é gasto no apoio de estudantes com 

distúrbios emocionais e comportamentais. 

Os critérios de descrição e emprego de paraprofissionais instrucionais descritos por 

Hampden-Thompson et al. (2007) elaborados com base em um questionário aplicado nos 

profissionais das escolas foram usados para examinar quantas equipes realizavam trabalhos de 

período integral, meio período ou outras tarefas para várias categorias de paraprofissionais de 

instrução, incluindo da educação especial. Segundo os autores, pouco se sabe sobre as 

atribuições dos paraprofissionais e as qualificações educacionais que eles precisam ter para 

trabalhar com capacidade instrucional. Assim, buscaram oferecer um retrato descritivo da 

distribuição de paraprofissionais instrucionais nas escolas públicas de ensino fundamental e 

médio por responsabilidade instrucional e características escolares selecionadas e examinar os 

critérios de obtenção educacional usados pelos distritos escolares na contratação desses

profissionais. Eles concluem que 91% das escolas públicas de ensino fundamental e médio nos 

EUA tinham pelo menos um paraprofissional, cerca de metade deles trabalhava na Educação 

Especial, em média cada escola tinha cinco paraprofissionais, sendo 80% deles em período 

integral e 93% das escolas exigiram que eles tivessem pelo menos o ensino médio.

Embora a variedade de tipos de publicações constantes desta categoria, algumas 

adotando padrões técnicos e não científicos, as discussões e resultados apresentados são 

consoantes com os expressos nas categorias anteriores, enfatizando a importância da formação 

e supervisão adequada para este profissional.

De acordo com o percebido nas pesquisas expostas, principalmente na categoria: 

Cuidador participou da implementação de intervenção proposta pelo pesquisador, os cuidadores 

poderão se tornar profícuos aliados na implementação de programas preventivos e interventivos 

voltados ao público escolar, abrangendo os estudantes com deficiência e os demais, conforme 

a perspectiva educacional inclusiva, para tanto, deverão receber formação adequada, tanto com 

características pontuais como as expostas neste estudo como uma formação mais ampla sobre 

a inclusão, bem como ter condições de trabalho adequadas para exercer suas funções com 

valorização e respeito.

Nota-se que de 125 fontes, 31 (24,8%) abordaram a temática formação, dessas, 15 

pesquisas propõe uma ação formativa para este profissional, as demais somente apontaram a 

necessidade de formação, conforme exposto no Quadro 8.
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Quadro 8- Pesquisas que mencionam aspectos formativos para o cuidador escolar.
Internacionais Formação

(Layden et al., 2018) Propõe um desenvolvimento profissional on-line 
para paraprofissionais que atendam pessoas com 
TEA.

(Henn et al., 2017) Apresentam um currículo para treinamento dos 
Assistentes escolares

(Knight et al., 2018) Treinamento do paraprofissional para ação 
específica junto ao estudante com deficiência.

(Mason et al., 2017) Treinamento do paraprofissional para ação 
específica junto ao estudante com deficiência.

(Kim et al., 2017) Treinamento do paraprofissional para ação 
específica junto ao estudante com deficiência.

(Causton-Theoharis & Malmgren, 2005) Treinamento do paraprofissional para ação 
específica junto ao estudante com deficiência.

(Ledford et al., 2018) Treinamento do paraprofissional para ação 
específica junto ao estudante com deficiência.

(Feldman & Matos, 2013) Treinamento do paraprofissional para ação 
específica junto ao estudante com deficiência.

Lloyd et al., 2015) Treinamento do paraprofissional para ação 
específica junto ao estudante com deficiência.

(Shire et al., 2018) Treinamento do paraprofissional para ação 
específica junto ao estudante com deficiência

(Brock et al., 2016) Treinamento do paraprofissional para ação 
específica junto ao estudante com deficiência

(Wermer et al., 2018) Treinamento do paraprofissional para ação 
específica junto ao estudante com deficiência

(Chung & Douglas, 2015) Treinamento do paraprofissional para ação 
específica junto ao estudante com deficiência

(Morrison & Lightner, 2017) Formação dos paraprofissionais para se tornarem 
professores

Nacional
(Oriá, 2017) Elaborou uma formação para os profissionais de 

apoio pela gamificação.
Fonte: Elaborado pela própria autora.

Dentre os estudos mencionados, somente três, sendo um nacional e dois internacionais 

descrevem uma proposta formativa voltada a qualificação profissional do Cuidador. O estudo 

nacional de Oriá (2017) descreve uma pesquisa qualitativa cujo objetivo foi compreender a 

formação dos profissionais de apoio da Educação Especial de Fortaleza e elaborar uma 

formação para esses profissionais através da gamificação. Esta formação se deu por meio do 

game denominado “Qualificação Especial” e concluiu ao término desta pesquisa de mestrado, 

os seguintes resultados: a) confirmou que o perfil socioeconômico dos profissionais de apoio 

da Educação Especial de Fortaleza era composto pela maioria de profissionais do sexo 

feminino, de meia idade, casadas, fortalezenses e de classe econômica C, entretanto não se 

confirmou que a maioria tinha nível médio de formação e sim mais elevado. b) confirmou-se 

também que os trabalhos realizados pelos profissionais de apoio da Educação Especial estão, 

na sua maioria, aderentes ao perfil formal existente do cargo, de acordo com as exigências 

legais. c) comprovou-se também que a capacitação específica dos profissionais de apoio da 
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Educação Especial pode ser feita através de novas tecnologias, como a gamificação, adaptadas 

ao público dos profissionais de apoio.

Dentre os estudos internacionais Layden et al. (2018) propõe uma formação on-line para 

paraprofissionais que atendiam pessoas com TEA pelo fato deles terem características únicas 

de aprendizado, que exigem conhecimentos e habilidades especializadas para apoiá-los de 

maneira eficaz nas escolas e os paraprofissionais carecerem de formação especializada. A 

pesquisa teve como objetivo: proporcionar desenvolvimento profissional efetivo aos 

paraprofissionais e pretendeu examinar a relação entre as características dos participantes e a 

percepção do conhecimento adquirido. Para tal, foi implementado e avaliado um modelo para 

fornecer desenvolvimento profissional on-line, que consistia em cinco módulos de aprendizado 

que abordaram o seguinte conteúdo: 1) Visão geral do Transtorno do Espectro do Autismo, 2) 

Responsabilidades do Paraprofissional e Descrição do Processo Educacional, 3) Estratégias e 

Considerações Instrucionais, 4) Estratégias Sociais e de Comunicação e 5) Suporte 

Comportamental. O curso on-line foi disponibilizado a qualquer pessoa que viviam ou 

trabalhavam no estado. No entanto, a população de participantes da pesquisa incluiu apenas 

aqueles que se identificaram como paraprofissionais no momento da inscrição e que também 

completaram todos os requisitos para o curso on-line. O conteúdo de cada módulo foi 

apresentado usando-se de vários formatos diferentes, incluindo gravações em vídeo e estudo de 

caso, folhetos de atividades, links para materiais suplementares, pergunta para discussão e um 

questionário. Para cada 25 a 30 participantes havia um instrutor do conteúdo do curso. Esse 

recurso crítico forneceu suporte contínuo aos profissionais, como incentivo para concluir 

tarefas e um recurso para fazer perguntas relacionadas ao conteúdo nos fóruns de discussão. 

Além disso, havia um suporte técnico que funcionava 40 horas por semana por telefone ou e-

mail para ajudar com quaisquer problemas técnicos. O curso deveria ser concluído dentro de 

um mês, com um prazo estimado de 20 horas. O curso estava disponível 24 horas por dia, sete

dias por semana, para que pudesse ser concluído no horário de conveniência do participante ou 

até durante o seu horário de trabalho, dependendo do distrito.

Ao final, a pesquisa foi enviada por e-mail aos participantes e estava disponível on-line 

para avaliação que se concentrou em saber se o curso on-line alterou o conhecimento percebido 

e a implementação de práticas baseadas em evidências, bem como as atitudes dos 

paraprofissionais em relação aos alunos com TEA, que apresentou como resultados melhoria 

de 92,1% no conhecimento relatado, 88,2% foram de práticas e apoios eficazes implementados 

pelos participantes e 86,8% de aumento da confiança no trabalho com estudantes com TEA. 

1,5% dos participantes relataram que o curso não aumentou seu conhecimento e os demais
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foram neutros. 1,4% relataram que o curso não aumentou a implementação de práticas e apoios 

eficazes suportes; os demais participantes foram neutros em relação a este aspecto. Um dado 

que surpreendeu os pesquisadores foi a falta de uma diferença estatística no aumento do 

conhecimento relatado na área de Comportamento entre aqueles com mais ou menos 

experiência. Esse resultado pode sugerir que os paraprofissionais, independentemente da 

experiência, precisem de treinamento em apoios e intervenções para ajudar os alunos a 

aumentar comportamentos apropriados e reduzir comportamentos indesejados. Embora 

pequenas variações tenham sido observadas entre os participantes, nenhuma diferença 

estatisticamente significante foi observada com base na experiência profissional relatada ou no 

nível de educação para implementação. Esperava-se que novos paraprofissionais ou aqueles 

com menos educação formal indicassem maiores mudanças na implementação de práticas, mas 

a pesquisa não produziu tais resultados. Não é de surpreender que os participantes com menos 

experiência, menos de um ano, relataram um aumento maior de conhecimento na maioria das 

áreas. Conforme apontou Giangreco et al. (2010), a falta de treinamento de paraprofissionais 

antes de serem contratados pelo distrito escolar e durante seus anos de trabalho com alunos com 

deficiência pode ser responsável pelos baixos níveis de implementação de práticas com essa 

população, independentemente dos anos de experiência ou nível educacional. Os resultados 

deste estudo corroboram a noção de que programas de treinamento para paraprofissionais

podem levar ao aumento do conhecimento, apesar da experiência ou do nível educacional. 

Henn et al (2017) elaboraram e testaram um currículo participativo alinhado com a 

prática para treinamento dos Assistentes escolares das escolas públicas, com a colaboração de 

especialistas. Este currículo de Formação continuada era dividido em 12 Módulos cujas 

temáticas foram desenvolvidas por meios relacionados com a prática, como por exemplo vídeos 

contendo estudos de caso para serem discutidos em grupos. Nesta formação, as temáticas 

trabalhadas foram: Módulo 1 – Introdução e Apresentações; Módulo 2- Formando o Assistente 

Escolar; Módulo 3 – Foco no desenvolvimento e acompanhamento individual; Módulo 4 –

Trabalho em parceria; Módulo 5 – Superando Situações de desafio; Módulo 6 – Intervenção I; 

Módulo 7 – Relacionamentos e comunicação; Módulo 8 – Psico-higiene e autocuidado; Módulo 

9 – Base legal ou jurídica da função; Módulo 10 – Intervenção II; Módulo 11 – cooperação na 

escola e no Módulo 12 – Encerramento e feedback. Estas temáticas tiveram como objetivo que 

os assistentes escolares desenvolvessem as habilidades de acolher os estudantes na sua 

diversidade, compreender o significado das práticas do cuidado que irá realizar e refletirem

sobre a sua prática profissional. Os pesquisadores concluem que não há uma única formação 
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ideal, esta solução vai depender da interação das demandas de cada unidade escolar, alinhado 

ao perfil dos estudantes atendidos e do assistente escolar.

Além das três pesquisas mencionadas, cabe analisar o estudo de Morrison e Lightner

(2017) que relata um curso elaborado para formar os paraprofissionais que buscam se tornar 

professores. Um dos principais objetivos do programa é garantir que paraprofissionais recebam 

formação tão abrangente e rigorosa como os estudantes do curso de graduação tradicional, os 

demais estudos expressos no Quadro 8, ou propõe um treinamento do paraprofissional para 

ação específica junto ao estudante com deficiência, como por exemplo relações interpessoais, 

ou treino de leitura, dentre outros, ou somente aponta a necessidade de formação nos seus 

resultados. 

Diante da premência apontada por esta revisão integrativa da necessidade formativa do 

Cuidador, dentre outras, bem como a elaboração de pesquisas que sistematizem propostas 

formativas para este profissional, levando em consideração suas necessidades e seu cotidiano 

profissional e pessoal, considera-se pertinente explorar o assunto relativo a formação 

continuada dos profissionais da educação e as possibilidades formativas oferecidas ao cuidador 

escolar na atualidade.

1.3 FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E AS 
POSSIBILIDADES FORMATIVAS AO CUIDADOR ESCOLAR.
 

Para desenvolver uma Comunidade Colaborativa Virtual como possibilidade formativa 

voltada a formação continuada dos Cuidadores Escolares dos estudantes com deficiência nas 

escolas, cabe uma introdução aos estudos referentes a Formação inicial e continuada voltados 

aos profissionais da educação que atuam em diversos níveis e modalidades de ensino.

Neste sentido, encontram-se uma série de estudos, tanto nacionais como internacionais 

voltados a pesquisar acerca da formação inicial e continuada para o exercício da docência desde 

a educação infantil ao ensino superior e suas implicações para a prática profissional escolar

(e.g. Nóvoa, 2019; Warschauer, 2001), entre outros.

Neste estudo, entende-se que a formação continuada indica um processo de 

desenvolvimento profissional permanente que ocorre após a formação inicial, vinculado à 

prática e às experiências profissionais. Não deve somente servir para atualizar informações e 

sim possibilitar reflexão sobre a prática profissional e o repensar de ações, assim como proposto 

por Dantas e Magalhães (2018).
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Preocupados com a efetivação de uma educação inclusiva, também foram desenvolvidos

vários estudos nacionais e internacionais voltados à formação dos professores (e.g. Amorim & 

Araújo, 2018; Bueno, 1999; Dantas & Magalhães, 2018, Ferreira, 2008; Galvão, 2016; Jesus, 

Victor, & Gonçalves, 2015; Machado, 2018; Mendes & Cabral, 2016; Miranda, 2016; Michels, 

2006; Omote & Vieira, 2018; Prieto & França, 2018; Sant’Anna, 2016; Sant’Anna & Manzini,

2018; Sarmento, 2015 e Rodrigues, 2011) entre outros.

Sobre a formação de professores na perspectiva inclusiva para a Educação Infantil, 

Amorin e Araújo (2018) descrevem sobre a atuação do professor itinerante do AEE na 

realização de um trabalho colaborativo com o professor no ensino comum. No estudo intitulado 

Identificação de necessidades iniciais para formação continuada de professores da Educação 

Infantil para o público-alvo da Educação Especial, Sant’Anna e Manzini (2018) afirmam que 

deve iniciar-se a partir de necessidades reais do contexto educacional e os resultados mostraram 

que os professores desconheciam as reais necessidades, interesses e competências dos 

estudantes com deficiência e este dado interferia comprometendo a elaboração de estratégias e 

recursos para mediar as atividades dessas crianças. Sant’Anna (2016) elaborou uma Formação 

Continuada em Serviço visando possibilitar aos professores da Educação Infantil atuarem junto 

ao público-alvo da educação Especial, com estratégias que facilitem a participação e o 

aprendizado nas brincadeiras propostas no planejamento pedagógico e concluiu quanto ao 

modelo de Formação Continuada com ações colaborativas e reflexivas, baseado nas 

necessidades do aluno e do professor sobre o brincar, fundamentando a elaboração do PEI.

Desde a década de 90, Bueno discute sobre aspectos relacionados a formação de 

professores e políticas educacionais inclusivas, neste estudo de 1999, publicado pela Revista 

Brasileira de Educação Especial analisa, a partir da Declaração de Salamanca, as novas 

exigências dadas aos professores e conclui que há uma falsa dicotomia entre o professor 

generalista e especialista, sendo que ambos devem dominar todos os aspectos educacionais 

necessários para o desenvolvimento de uma educação inclusiva. O artigo de Michels (2006) 

também aborda políticas educacionais a partir da década de 90 e seus reflexos na formação de 

professores, provocando a reflexão do papel da escola na sociedade e sobre a organização 

escolar: gestão, formação docente e inclusão mediante as reformas educacionais e conclui 

dentre outros aspectos que a escola deve se organizar tendo a flexibilização como diretriz e a 

formação de professores como elemento decisivo neste processo.

A publicação de Jesus, Victor e Gonçalves (2015) sobre a Formação, práticas 

pedagógicas e inclusão escolar do Observatório Estadual de Educação Especial do Espírito 

Santo traz na primeira parte do livro capítulos que abordam a formação docente e a educação 
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na diferença, oriundos de pesquisas do ONEESP. Galvão (2016) ao expressar que não cabe 

mais uma formação tecnicista aos profissionais que atuarão com o ensino de pessoas com 

deficiências, expõe que a intersecção entre o ensino, a pesquisa e a extensão podem promover 

a interface necessária a formação no campo da educação especial pelo entrelaçamento entre 

saberes e fazeres interligando a universidade e a realidade escolar. Mediante os projetos 

apresentados, os bolsistas “contribuíram como mediadores para a aprendizagem e

desenvolvimento dos alunos com NEE acompanhados” (p. 318), enfatizando a lógica da prática

inclusiva, gerando abertura para pensarem novas perspectivas educacionais.

O lócus do estudo de Machado (2018) foi a formação continuada oferecida aos docentes 

da Rede Estadual de ensino da Bahia, buscando perceber as estratégias e ações para a Educação 

Especial, esta pesquisa objetivou analisar as contribuições da formação continuada para uma 

atuação docente na perspectiva da inclusão escolar e conclui que o desenho de cenários 

formativos precisam comtemplar o docente enquanto sujeito na sua dimensão pessoal, 

profissional e agente de valorização da diversidade, deixando de lado a perspectiva de que a 

formação só deve ser realizada por competências voltadas as áreas que ele irá ensinar.

Mendes e Cabral (2016) relataram a pesquisa realizada via Observatório Nacional de 

Educação Especial: pesquisa colaborativa e contribuições para a Formação continuada de 

professores, realizada com os professores das Salas de Recursos Multifuncionais e discorrem 

sobre este modelo de atuação e a cultura estabelecida que não estimula o trabalho colaborativo, 

entre outros aspectos. Dantas e Magalhães (2018) apontam indícios de mudanças no contexto 

da formação continuada em educação inclusiva. As autoras mencionam que as políticas 

públicas estabelecem a formação docente como ação indispensável para a inclusão escolar, 

propondo pela via da contínua aprendizagem dos que ensinam na diversidade. Expõem uma 

experiência e concepções associadas à prática pedagógica em contexto inclusivo e concluem 

que os encontros reflexivos apresentados provocaram mudança de concepções nos docentes, 

que ainda se sentem inseguros diante da perspectiva educacional inclusiva, provocando um 

repensar acerca de pré-conceitos, como que o aluno com deficiência não aprende. Assim, 

apontam indícios de mudanças observados por meio da reflexão contínua.

As pesquisadoras Prieto e França (2018) exploraram as relações entre a formação do 

professor em geral e da educação especial, assim como analisaram indicadores sobre o assunto, 

evidenciando alguns desafios para a escolarização dos estudante público-alvo da Educação 

Especial. As autoras procuram deixar claro que não creem que somente pela qualificação dos 

professores se conseguirá a qualidade na educação e sim, precisam ser citados outros temas 

como a valorização profissional ampliação do financiamento da educação e melhora na 
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organização da gestão, pois, a exclusão escolar não se justifica nem se combate somente pela 

formação de professores e concluem, entre outros aspectos, que deve-se articular a formação 

inicial e continuada com a devida valorização profissional.

Omote e Vieira (2018) dialogam sobre a importância das variáveis pessoais do professor 

na sua formação para a Educação Inclusiva. O professor é regente essencial das relações sociais 

entre os alunos e como ele vê a si próprio, seu autoconceito, autoestima e autoeficácia produzem 

reflexos na sua formação. “As variáveis pessoais do professor dependem, em parte, das 

condições de trabalho, as quais se constituem em outro pilar para assegurar ensino de qualidade 

para todas as crianças e jovens” (Omote & Vieira, 2018, p. 201). A relação professor-aluno 

merece maior atenção em intervenções e pesquisas científicas, sendo o manejo da interação 

entre alunos o ponto central do processo de ensino.

Acerca da realidade encontrada em outros países Miranda (2016) faz uma explanação

sobre a Educação Especial e a Formação de professores na Suécia. Em Portugal, para Rodrigues 

(2011), a formação continuada é necessária pois os docentes são parceiros fundamentais para 

potencializar reestruturações educacionais. Ferreira (2008) argumentou sobre a influência das 

reformas educativas na formação e subjetividades dos professores. Ainda sobre os docentes, 

Sarmento (2015) publicou sobre as identidades profissionais e contextos de trabalho na 

educação de infância apontando que a identidade profissional se relaciona a diversidade de 

culturas e contextos de trabalhos.

Jesus, Vieira e Rodrigues (2015) afirmam que muitos projetos foram organizados no 

Brasil para formar professores e outros profissionais da educação. De acordo com a perspectiva 

de Victor (2015) que entende que “a escola toda necessita se mobilizar a fim de terem uma

proposta conjunta para a educação do aluno público-alvo da educação especial” (p. 24).

Neste sentido, estes são alguns exemplos em busca de contextualizar estudos referentes 

a formação de professores, entretanto, são diversos os profissionais que atuam no ambiente 

escolar. Assim, Pimentel (2016) afirma a necessidade “que se invista na mudança de práticas

dos profissionais da educação de modo que os mesmos desenvolvam uma práxis social e 

pedagógica consciente e comprometida com a transformação da escola” (p. 12). Portanto, cabe 

mencionarmos pesquisas abrangendo outros profissionais que atuam no campo educacional em 

diferentes etapas da escolarização. Como por exemplo, Bernardo (2015) investigou o uso da 

EAD na capacitação de servidores técnico-administrativos e dentre seus objetivos específicos 

identificou os pontos positivos e negativos na utilização da EAD para esta capacitação.

Os pesquisadores Junquilho, Almeida e Silva (2012) realizaram uma proposta de estudo 

acerca “das artes do fazer” da gestão da escola pública, neste artigo buscam compreender como 
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se (re)constroem a gestão no cotidiano praticado pelo diretor e sua comunidade escolar. 

Utilizando uma concepção epistemológica que busca romper com o distanciamento sujeito-

objeto na relação de pesquisa. Discorrem acerca da gestão como prática social e seus diferentes 

enfoques sobre a vida cotidiana da gestão escolar, apresentam ações gerenciais no Brasil e a 

problematização do lócus de estudo, a escola pública e a sua gestão propondo pistas para o 

estudo das “Artes do Fazer” gestão nas escolas públicas de ensino básico, bem como para

pesquisas e desafios referentes à gestão escolar relacionados ao cotidiano. Como resultado 

mencionam a contribuição para o avanço dos estudos sobre gestão como prática na vida 

cotidiana das organizações.

Souza e Pires (2017) expuseram um relato de experiências sobre o psicólogo escolar e 

a formação continuada, com o objetivo de apresentar uma experiência de participação do 

psicólogo escolar em momentos de formação continuada de profissionais da educação dos 

Institutos Federais de Educação do Mato Grosso e refletir sobre as possibilidades deste 

profissional neste contexto. As autoras mencionam que “os momentos de formação continuada

se demonstram profícuos para interação entre os profissionais da educação, troca de 

experiências, construção de novas práticas e aperfeiçoamento do processo educativo” (p. 86). 

Neste sentido a Psicologia Educacional na formação tem a função de contribuir para a 

construção da práxis pedagógica, no sentido freireano, pela reflexão sobre o ser humano em 

toda a sua complexidade e concluem argumentando que tendo claros os objetivos e a função 

social da educação, são necessários diversos saberes para que a prática educativa possa cumprir

seu papel, e neste sentido a psicologia e o psicólogo escolar têm uma função significativa 

podendo vir a possibilitar e potencializar os processos educativos.

A pesquisa desenvolvida por Bavaresco (2018) buscou analisar as formações 

continuadas destinadas aos conselheiros municipais de educação de cidade de São Paulo, no 

período de 2007 a 2015 e as repercussões na melhoria da qualidade da educação básica. Esta 

pesquisa faz parte de uma pesquisa internacional, intitulada “Políticas públicas e prática docente 

em países da Latino América-Brasil, Cuba e México: concepções de aprendizagem e de 

desenvolvimento nos primeiros anos da escolarização” buscando aproximar a Psicologia 

Escolar e Educacional dos que materializam as políticas públicas nos documentos oficiais. 

Dentre os resultados, a pesquisa revelou que não existia um Programa de Formação continuada 

para os conselheiros, a perspectiva formativa era de autoformação, eles trocavam experiências 

sobre assuntos de interesse e traziam especialistas convidados com base nas necessidades das 

comissões temporárias. Os conselheiros normalmente não recorriam às pesquisas científicas, 

dado que pode repercutir na qualidade educacional, devido a relevância de suas deliberações 
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para a organização do ensino. Esta pesquisa culminou com uma proposta de Formação

Continuada para Conselheiros Municipais de Educação, constando alguns módulos presenciais 

e outros pelo Ambiente Virtual de aprendizagem (AVA) “em busca de alternativas possíveis e 

profícuas acerca da aprendizagem de sujeitos adultos, na orientação de políticas voltadas à 

formação continuada, e na profissionalização docente” (Bavaresco, 2018, p.92).

Assim, por acreditar que o olhar da perspectiva inclusiva deve permear os saberes e 

fazeres de toda a comunidade escolar pretende-se, nesta pesquisa, abordar um outro profissional 

que atua na escola inclusiva e no entanto ainda não foi alvo de muitos estudos envolvendo sua 

formação e atuação. Neste contexto, se percebe a necessidade do foco formativo voltado a 

outros profissionais da escola, dentre eles os cuidadores dos estudantes com deficiência.

Já foram mencionadas pesquisas, em sua maioria internacionais que propõe alguma 

formação ou treinamento específico para o cuidador escolar, sendo o maior número de estudos, 

pesquisas que propõe um treinamento deste profissional para ação específica junto ao estudante 

com deficiência, por exemplo, nos estudos de Knight et al.(2018), Shire et al. (2018), Mason et 

al. (2017) e Ledford et al. (2018) o cuidador, denominado paraprofissional nos EUA, foi 

participante de pesquisa para melhorar habilidades de estudantes com autismo ou DI, pelo uso 

de vídeo nas duas primeiras pesquisas e ação de coaching nas demais. Nas pesquisas de

Feldman e Matos (2013) e Kim et al. (2017) os cuidadores trabalharam questões de socialização 

do estudante com autismo, bem como Lloyd et al. (2015) pesquisou os problemas 

comportamentais. Causton-Theoharis e Malmgren (2005) as interações entre alunos com 

deficiências graves e seus pares e Brock et al. (2016) os apoios entre pares e sua generalização

para um novo ambiente de escola. Wermer et al. (2018) trabalhou com o professor e cuidador 

intervindo junto aos estudantes com autismo que apresentavam necessidades complexas de 

comunicação e desta maneira requerem suporte bem projetado para se comunicar de maneira 

eficaz em ambientes escolares. Chung e Douglas (2015) também relataram treinamento para o 

cuidador, enquanto participante da pesquisa, para implementação de Comunicação 

Aumentativa e Alternativa. Estas pesquisas trazem contextos formativos bem específicos para 

o cuidador atuar de maneira pontual junto aos estudantes público-alvo da Educação Especial.

Neste sentido, percebe-se poucas pesquisas que relatam práticas formativas mais 

abrangentes voltadas à este profissional, conforme relato a seguir: Morrison e Lightner (2017)

propuseram uma graduação com um plano curricular voltado a este público para que se tornem 

professores. Este curso de graduação é realizado no campus universitário e deve incluir tempo 

suficiente para discutir estratégias de ensino, currículo, gerenciamento de sala de aula, dentre 
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outros tópicos. Os autores acreditam que se mais residentes se tornarem certificados, a força de 

ensino seria mais estável, com menos professores tentando se mudar para outro lugar.

Partindo da premissa que os cuidadores não recebem o treinamento necessário para 

apoiar crianças com autismo Layden et al. (2018) propuseram uma formação on-line para esta 

finalidade. Os resultados deste estudo revelaram melhorias no conhecimento, implementação e 

apoios eficazes, bem como confiança no trabalho com estudantes com autismo e corroboram a 

noção de que programas de treinamento podem aumentar o conhecimento, apesar da 

experiência ou nível educacional, os participantes com menos experiência, menos de um ano, 

relataram um aumento maior de conhecimento na maioria das áreas. 

Nesta perspectiva, outra pesquisa que pode ser mencionada Henn et al. (2017) 

propuseram um currículo para treinamento dos Assistentes escolares de uma localidade na 

Alemanha. Eles podem ter formação pedagógica qualificada ou não, como os paraprofissionais 

ou voluntários. A formação foi dividida em 12 módulos tratando de assunto de interesse para a 

aperfeiçoamento profissional do Assistente escolar. Os módulos trataram de assuntos por meio 

de estudos de caso, como introdução aos temas, ações de suporte, foco no desenvolvimento 

individual, atuar com o estudante como parte da turma, lidando com situações desafiadoras, 

relacionamento e comunicação, higiene e autocuidado, base jurídica e um módulo final de 

conclusão e feedback. A avaliação foi positiva e os pesquisadores pretendem ampliar para 

abranger mais assistentes escolares com esta formação.

O estudo de Oriá (2017) era a única pesquisa nacional até o momento, de acordo com 

os critérios das buscas realizadas neste trabalho, que elaborou uma ação formativa voltada aos 

profissionais de apoio/cuidador escolar e apresentou dentre os resultados que “a capacitação

específica dos profissionais de apoio da Educação Especial pode ser feita através de novas 

tecnologias, como a gamificação, adaptadas para esse tipo de público”(Oriá, 2017, p.84).

Mediante estas constatações, ressalta-se a relevância de serem pesquisadas ações 

formativas para capacitar este profissional que, embora seja de atuação controversa quanto a 

concepção de educação inclusiva, gerando muitos embates em relação a sua utilização ou não, 

vêm cada vez mais compondo as equipes escolares tanto em âmbito nacional como 

internacional nos últimos vinte anos.

Ao pensar uma ação formativa para os cuidadores, deve-se considerar sua atuação 

profissional, seu cotidiano e os aspectos pessoais, que podem ser decisivos quanto a sua 

participação ou não. De posse dos resultados ora expostos, instiga-se a pensar quais seriam as 

melhores características para uma formação continuada voltada a este profissional. 
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Levando-se em consideração a rotina da vida contemporânea revela-se a 

intencionalidade de uma estruturação formativa on-line, no entanto, pela característica do 

trabalho realizado, com uma série de atividades de cunho procedimentais ou que se situam na 

interface entre a saúde e a educação, bem como pensando no estabelecimento de um vínculo 

grupal e no sentimento de pertença, conclui-se que o ensino híbrido, que alterna momentos 

presenciais e a distância, dependendo do conteúdo a ser trabalhado, seria mais conveniente. De

acordo com Moran (2015) neste modelo, “uma parte das atividades é realizada no ambiente

virtual e outra de modo presencial” (p.37). Decorrente dessas discussões, considera-se 

pertinente que sejam abordadas a seguir, temáticas relativas as tecnologias digitais voltadas ao 

ensino e aprendizagem, levando em conta as características do participante, principalmente 

discussões acerca da inclusão, exclusão digital e a usabilidade das plataformas on-line.

 

1.4 INCLUSÃO, EXCLUSÃO DIGITAL E A USABILIDADE DAS PLATAFORMAS ON-
LINE 

Questões relativas as Tecnologias digitais permeiam o espaço educativo atual, seja 

voltado ao ensino e aprendizagem do educando ou relativo a formação inicial e continuada de 

seus profissionais. Pesquisas apontam que a utilização da internet no país vem aumentando

tendo em vista que em 2013, em torno de 50% da população brasileira acessava a internet, “em 

2016, a internet era utilizada em 69,3% dos domicílios permanentes do País e este percentual 

aumentou para 74,9%, em 2017” (IBGE, 2018, p.5).

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os dispositivos pelos quais 

mais se acessa a internet são: telefone móvel celular, 98,7%. Computador, 52,3%. Televisão, 

16,1% e Tablet 15,5% em 2017(IBGE, 2018). Assim, percebe-se o potencial das redes virtuais 

para disseminação do conhecimento, como aponta Gadotti (2011):

As novas tecnologias criaram novos espaços do conhecimento. Agora, além da escola, também 
a empresa, o espaço domiciliar e o espaço social tornaram-se educativos. Cada dia mais pessoas 
estudam em casa, pois podem, de lá, acessar o ciberespaço da formação e da aprendizagem. . . .
O ciberespaço rompeu com a ideia de tempo próprio para a aprendizagem. O espaço da 
aprendizagem é aqui, em qualquer lugar; o tempo de aprender é hoje e sempre. Hoje vale tudo 
para aprender. Isso vai além da “reciclagem” e da atualização de conhecimentos e muito mais
além da “assimilação” de conhecimentos. A sociedade do conhecimento é uma sociedade de 
múltiplas oportunidades de aprendizagem (p.23-24).

Pensar a formação para estes profissionais, dessa maneira, dentro de um novo paradigma 

que se constrói, exige compreensão de sua complexidade a partir da multiplicidade de 
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perspectivas conceituais e metodológicas. Conforme menciona Menezes (2018), essa 

informatização do cotidiano dada pelo uso das máquinas na sociedade e a banalização das 

relações humanas mediadas por estes equipamentos informatizados se dá sem o devido 

investimento na formação crítica das pessoas que lidam com a tecnologia. Este processo requer 

dos profissionais envolvidos, momentos de estudo que favoreça essa reflexão, assim, Veiga

(1995) reforça essa ideia formativa quando afirma ser necessária uma reflexão acerca da 

concepção da educação e sua relação com a sociedade e sobre o homem a ser formado.

Ao se pensar a possibilidade de criação de uma Comunidade Colaborativa Virtual dos 

Cuidadores (CCVC) para o aperfeiçoamento profissional dos cuidadores escolares, entende-se 

que a busca pessoal da formação perpassa pelo desejo, interesse e pela subjetividade do ser. 

Como afirma Warschauer (2001), aprender por si mesmo não significa necessariamente 

aprender sozinho. Portanto, propor formas coletivas de trabalho no âmbito presencial ou virtual, 

formando grupos de estudo para aprofundamento de seus saberes e fazeres, cuidando das 

relações interpessoais, para estabelecimento de um clima educativo saudável, são processos 

constitutivos da formação coletiva. 

Neste sentido, Menezes traz a perspectiva de engajamento que é tomada como uma 

decisão sobre si e ao mesmo tempo que age sobre o outro, “contribuir para processos formativos 

não homogeneizadores e que fomentem práticas educativas plurais que reconheçam e valorizem 

a diversidade tão característica do que é humano” (2018, p.21). Conceber a formação como 

processo de trocas e aprendizagens coletivas, permite perceber o ambiente escolar como espaço 

que se constrói nas relações e na partilha das experiências.

Esta proposta de produção colaborativa, participação e interação é o que propicia a Web

2.0 na qual os usuários passaram a ser interagentes, enquanto “os participantes da interação”

conforme exposto por Primo (2007). Neste contexto, a sociedade caminha para o uso da web

3.0, com a internet das coisas e outras inovações, nas quais há organização e uso mais inteligente 

do conhecimento disponível na rede onde todos podem criar, produzir e compartilhar bens 

imateriais.

E a escola, como espaço privilegiado para a formação, pode viabilizar a construção dessa nova 
relação com o conhecimento, consigo própria e com os outros, ao rever sua estrutura 
organizacional e inaugurar em seu cotidiano práticas sistemáticas de encontros, de trocas de 
experiência, de cultivo do belo e da sensibilidade solidária. Espaços para partilhas que 
proporcionem humanização e emancipação (Warschauer, 2001, p. 16).

Este espaço significativo para trocas de experiência e partilhas, pode ser tanto analógico 

como digital, porém no ambiente escolar, ainda se faz um uso muito restrito da rede. Grande 
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parte dos trabalhadores da educação ainda utiliza a internet sem aproveitar suas reais 

possibilidades de interação e criação, em um perfil característico da web 1.0, ou seja, neste 

ambiente, a cultura digital ainda está em formação.

Esta necessidade de comunicação e interação mencionadas são inerentes natureza do 

desenvolvimento humano que, nessa perspectiva, traz consigo uma compreensão dinâmica da 

pessoa na intersubjetividade de integrar suas histórias constituintes e as experiências trazidas 

pela cultura. Portanto, só podemos pensar em consciência humana se inserida num contexto 

social (Pino, 2005).

Neste aspecto, sobre a cybercultura, Lévy (1999) define que uma comunidade virtual é 

um grupo de pessoas se correspondendo mutuamente por meio de computadores 

interconectados. Anteriormente a isso, foi possível o uso dos computadores conectados à 

internet que permitia somente aos usuários que acessassem as informações, era a web 1.0,

posteriormente houve a necessidade de os usuários interagirem entre si e com os autores, então, 

houve necessidade da criação da web 2.0.

De acordo com Santaella (2003) vários autores discriminaram a passagem por seis eras 

culturais até chegarmos à pós modernidade, são elas a oral, escrita, impressa, das massas, das 

mídias e a digital, até a emergência da cybercultura. Embora tenha ocorrido o surgimento destas 

novas formas de comunicação, isto não significa que as anteriores se extinguiram, elas 

permanecem como parte de nosso cotidiano e de acordo com o meio social, em maior ou menor 

intensidade, a autora denomina que: "vivemos um período de sincronização de todas as 

linguagens" (Santaella, 2003). Vygotski (1997) já preconizava em seus estudos a importância 

da cultura para o desenvolvimento humano numa perspectiva dialética, na qual a pessoa 

transforma e é transformada pela cultura, enfatizando a relevância das relações sociais para a 

construção do conhecimento.

Neste contexto, as tecnologias digitais na contemporaneidade, propiciam refutar a visão 

fragmentada do conhecimento proposta pelo positivismo, porque todos os interagentes 

colaboram para compor o todo, que não necessita ser usufruído da mesma forma por todos, cada 

um se apropria conforme seu desejo, competência e necessidade, como é o caso, por exemplo, 

dos hipertextos, que, segundo Lévy (1999) é um texto em formato digital, reconfigurável e 

fluído, composto por blocos elementares ligados por links que podem ser explorados em tempo 

real.

O fabuloso acúmulo de informação em todos os domínios, com um real potencial de 
armazenamento, gera a necessidade de aprender a acessar as informações. . . . O reconhecimento 
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da era digital como uma nova forma de categorizar o conhecimento não implica descartar todo 
o caminho trilhado pela linguagem oral e escrita, nem mistificar o uso indiscriminado de 
computadores no ensino, mas enfrentar com critério os recursos eletrônicos como ferramentas 
para construir processos metodológicos mais significativos para aprender (Behrens, 2012, p. 
74).

Na contemporaneidade, percebe-se nas instituições e organizações sociais, dentre elas a 

escola, a necessidade de vencer a compartimentalização e hierarquização e se trabalhar mais 

pela totalidade, pela cooperação, tanto na construção do conhecimento como nos aspectos 

relacionais, para resgatar a noção do todo e do sentimento de pertença, que foram relegados nos 

últimos tempos.

Assim, Lévy (1999) afirma que as tecnologias digitais mudam profundamente os rumos 

da educação e da formação, devido a, entre outras questões, estes espaços do conhecimento 

serem mais abertos, com fluxo não lineares, onde o aprendente organiza sua busca pelo 

conhecimento de acordo com os objetivos e contextos necessários à sua prática. E não há 

conhecimento maior ou menor, e sim, a informação que vai ao encontro do que o aprendente 

procura para seu aprimoramento profissional ou pessoal. O autor também menciona a EAD 

(Educação a distância) que explora novas formas de ensino, utilizando-se a cybercultura e

valoriza a inteligência coletiva.

Nesta perspectiva, Lévy (1999) menciona que o professor não será mais o transmissor 

do conhecimento, posto que este nunca estará pronto e acabado, mas um motivador e orientador 

de estudos da busca pelo conhecimento de acordo com os objetivos propostos. Esta afirmação 

é coerente com a abordagem da Psicologia Histórico-cultural que afirma que tanto o professor 

como o estudante exercem papel ativo no processo de ensino e aprendizagem e o professor tem 

o importante papel de organizar os conteúdos de maneia significativa para o estudante

(Vygotski, 2010). Neste contexto, Lévy (1999) expõe as vantagens da cultura digital, como por 

exemplo, a facilidade na correção de erros, a compreensão dos dados, a convergência de mídias, 

boa qualidade e boa velocidade. Aponta também como positiva, a não linearidade, permitindo 

a particularidade de gostos e escolhas por meio dos hipertextos e hiperlinks, a interatividade e 

a possibilidade de constituição de redes, como as comunidades colaborativas.

Por outro lado, Bernardo (2015) afirma que embora a EAD seja capaz de agregar 

vantagens competitivas para a aprendizagem continuada, encontra desafios e resistências. O 

autor menciona como vantagens da utilização da EAD na formação, a capacidade de treinar um 

número elevado de pessoas e maior democratização do acesso, acessar em qualquer horário e 

local, economia, favorece uma cultura de aprendizagem e compartilhamento de conhecimentos, 
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pode ser usada para uniformizar rotinas e procedimentos e gerar novas competências, há de se 

enfatizar a autonomia do aprendente ao gerir suas ações de aprendizagem.

Bernardo (2015) também expõe as desvantagens encontradas no uso da EAD, como: a 

resistência à inovação, falta de interesse e preferência pela modalidade presencial, inexistência 

de uma cultura em um modelo que não favorece a capacitação e que não a contempla no seu 

planejamento, recursos tecnológicos obsoletos e internet instável, entre outras.

A contribuição das pesquisadoras Filatro e Piconez (2012) propõem discutir sobre as 

formas de planejar, projetar, desenvolver, implementar e avaliar ações de aprendizagem, 

analisando para isso as inovações mais recentes no campo dos sistemas para a educação a 

distância. Elas afirmam que Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) é a terminologia mais 

adotada por educadores, para aprendizagem virtual, onde o conceito de sistema está presente, 

mas é extrapolado pelo entendimento e vivência de que a educação não se faz sem ação e a 

interação entre as pessoas. 

Corrobora com esta visão Warschauer (2006) ao citar que os recursos humanos são 

importantes, pois, afetam a inclusão e exclusão social, somente o acesso a conexão, hardware 

e softwares, não provocam a interação social, essencialmente necessária a um adequado 

processo educativo. Assim como Queiroz (2015), ao afirmar que embora os recursos 

tecnológicos auxiliem o trabalho do professor para desenvolver as competências no aluno, o 

mais importante está na mediação pedagógica realizada pela atuação do professor e 

planejamento das estratégias adequadas.

Para o desenvolvimento de qualquer curso em Ensino a Distância (EAD) no Brasil, 

deve-se atentar para as Bases Legais que a regulamentam, a partir da LDB, nº 9394/96 que em 

seu artigo 80 refere-se que o poder público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de 

programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino e de educação 

continuada (BRASIL, 1996). Regulamentada pelo Decreto nº 5622, de 19 de dezembro de

2005, que recentemente foi revogado pelo Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017, que diz em 

seu artigo primeiro:

Para os fins deste Decreto, considera-se educação a distância a modalidade educacional na qual 
a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorra com a 
utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com pessoal qualificado, com 
políticas de acesso, com acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, e desenvolva 
atividades educativas por estudantes e profissionais da educação que estejam em lugares e 
tempos diversos (Brasil, 2017).



 
 
 

128 
 

Menciona-se também que para a efetividade de qualquer curso a distância ou híbrido é 

necessário atentar para a qualidade da internet, preferencialmente em banda larga. Este parece 

ser atualmente o maior desafio, por questões das políticas nacionais de acesso à banda larga, 

portanto, eis mais um desafio a ser enfrentado na busca da ampliação do conhecimento.

Neste sentido, o custo de uma internet de qualidade no nosso país interfere na 

possibilidade de participação em cursos on-line por uma parcela significativa da população, 

sejam eles de formação inicial ou continuada, ou mesmo, outras formas de construção do 

conhecimento como a participação em fóruns, blogs, canais do you tube ou comunidades 

virtuais, que normalmente são grupo de pessoas reunidas para discussões, opiniões e troca de

conhecimentos acerca de uma temática em comum, seja de ordem profissional ou interesse 

pessoal.

Desta maneira, esta dificuldade de acesso e por consequência de participação gera os 

excluídos digitais. Na contemporaneidade se vive um momento de movimentos sociais em 

busca de melhor qualidade de vida, por uma convivência mais inclusiva e sustentável. Neste 

sentido, se almejamos a equidade na educação, esse processo passa inevitavelmente que todos 

os profissionais tenham oportunidades formativas adequadas as suas necessidades e cotidiano 

profissional. De acordo com Warschauer “o desafio político global não é superar a exclusão

digital, mas expandir o acesso e o uso da TIC para promover a inclusão social” (2006, p. 282).

Destarte, Bonilla e Oliveira (2011) comentam que a inclusão digital vem sendo pauta 

política dos governos na atualidade, além de tema de estudos e propõem que para discutirmos 

sobre inclusão e exclusão digital, temos que primeiramente refletir sobre a inclusão e exclusão 

social. Não basta promover o acesso aos computadores ou rede banda larga, faz-se necessária a 

promoção de estratégias educacionais que favoreçam a participação de todos e a construção do 

conhecimento. Sobre isso, Arretche (2019) nomeou de usuários de primeira e segunda classe, 

sendo de primeira classe aqueles que usam a internet de banda larga em seus computadores 

domésticos e os de segunda fazem um uso mais limitado, normalmente pelo celular em locais 

de acesso público.

Neste sentido, Neves (2017) afirma que o avanço da tecnologia da informação provoca 

mudanças na maneira como as pessoas interagem no meio social e neste contexto, a exclusão 

digital contribui para a consolidação da pobreza e o distanciamento das camadas sociais, que 

também são notadas no âmbito mercadológico, pois as oportunidades de emprego se tornaram 

ainda mais difíceis para os digitalmente excluídos. Arretche (2019) discute esta desigualdade 

digital em sua pesquisa comentando que atualmente, em muitas empresas, até o preenchimento 

das fichas para emprego são on-line.
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Outro aspecto importante a considerar, seria se o ambiente virtual, está adequado às 

necessidades dos participantes, com este objetivo foram desenvolvidas pesquisas que buscaram 

determinar a usabilidade das plataformas on-line, como por exemplo: Santos, Balbino e Gomes

(2015); Penna, Oliveira e Barbosa (2015) Souza e Silva (2015), Campos, Anjos, Gontijo e

Vieira (2015), bem como, Ficiano (2010) estudaram a usabilidade da plataforma Moodle em 

contextos e/ou usuários diversificados.

A ABNT NBR 9241-11/2011 define usabilidade como uma “medida na qual um produto

ser usado por usuários específicos para alcançar objetivos específicos com eficácia, eficiência 

e satisfação em um contexto específico de uso” (p.3). Segundo esta norma entende-se por 

eficácia a acurácia e completude com as quais usuários alcançam objetivos específicos. 

Eficiência são os recursos gastos em relação a acurácia e abrangência com as quais os usuários 

atingem objetivos. A satisfação como a ausência do desconforto e atitudes positivas para com 

o uso de um produto e contexto de uso é o contexto físico e social no qual um produto é usado.

Há vários estudos sobre usabilidade, por exemplo, da engenharia de usabilidade, 

baseado nas heurísticas de usabilidade para o design de interface do usuário proposta por 

Nielsen (1994) que são: Visibilidade do status do sistema; Correspondência entre o sistema e o 

mundo real; Controle e Liberdade do usuário; Consistência e Padrões; Prevenção de erros;

Reconhecimento em vez de recordação; Flexibilidade e eficiência de uso; Design estético e 

minimalista; Ajuda ao usuário para reconhecer, diagnosticar e se recuperar de erros, Ajuda e

documentação ou estudos baseados na escala elaborada por Brooke (1996) System Usability 

Scale (SUS), construída baseada nas heurísticas de Nielsen, visando a eficácia, eficiência e 

satisfação do usuário no uso do sistema, entre outros.

Com o foco no usuário Matos e Piconez (2012)investigaram o papel da usabilidade de 

um fórum, enquanto concepção tecnológica na implementação de uma proposta pedagógica de 

curso mediado por recursos da Internet, sob a perspectiva que estas tecnologias não devem ser 

usadas como mais um recurso didático disponível e sim, como a proposta de um mecanismo 

transformador do processo ensino-aprendizagem. Os autores avaliaram a usabilidade percebida, 

ou seja, pela percepção do usuário. 

Se tratando de software de apoio educacional, consideramos dois tipos de
critérios: técnicos e pedagógicos. Os critérios de usabilidade técnica referem se aos aspectos de 
cunho tecnológico do software que está sendo avaliado. Por sua vez, os critérios de usabilidade 
pedagógica estão fortemente conectados aos objetivos de aprendizagem definidos por agentes 
educacionais, como professores e alunos (Matos & Piconez, 2012, p. s/n).
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E concluem que a pesquisa possibilitou o levantamento de alguns aspectos sobre a 

relevância da usabilidade técnica percebida para alcançar os objetivos pedagógicos, bem como 

trouxe interpretações “para além da simples verificação da capacidade interacionista da 

plataforma” (Matos & Piconez, 2012, p. s/n). Também foi relatado que a usabilidade percebida 

não foi a mesma para todos, esta depende da fluência digital do usuário e da proposta 

pedagógica, assim, aos participantes é importante o domínio dos signos de interação aliado a 

proposta pedagógica adequada. Constatou-se que a informação sobre a visão dos participantes 

pode colaborar para o aperfeiçoamento das ferramentas como para aprimoramento pedagógico, 

sendo esta dialética fundamental para implementar propostas pedagógicas on-line.

Em relação a pesquisas voltadas ao desenvolvimento de tecnologias para o público das 

pessoas com deficiência, Castadelli (2017) realizou um estudo da usabilidade de software 

telemático em dispositivos móveis com interface háptica e acústica para deficientes visuais, 

com o objetivo de avaliar o aplicativo WebSonora, sob aspectos da ergonomia e da usabilidade, 

que é executado em dispositivos móveis (celulares e tablets) e interage com a pessoa com 

deficiência visual pelo tato e por comandos de voz, com base nas heurísticas propostas por 

Nielsen, a partir de indicadores como eficácia, eficiência e satisfação de uso. Os resultados 

encontrados ajudaram a identificar os pontos fracos do aplicativo, fato este que trouxe subsídios 

para a realização de melhorias no aplicativo.

A pesquisa de Donati (2016) demonstrou um programa de educação familiar à distância 

a respeito de linguagem e comunicação alternativa para familiares de crianças e jovens com 

deficiência e necessidades complexas de comunicação, dentre seus objetivos específicos 

realizou avaliação de usabilidade do site do programa hospedado na plataforma Moodle para 

validar a facilidade de navegação no curso e na plataforma, identificar problemas de design, 

melhorar a eficiência, a produtividade e a satisfação do usuário visando ajustar o programa 

Edulinca à diversidade de olhares e perspectivas do público-alvo, focalizando analisar 

facilidades e dificuldades de uso pelos familiares de crianças e jovens com necessidades 

complexas de comunicação, para isso realizou a adaptação e utilizou a Escala SUS elaborada 

por Brooke (1996). Como resultado, os participantes manifestaram impressões positivas a 

respeito do programa e indicaram a possibilidade de interação entre participantes, a 

disponibilização do conteúdo via recursos multimídia e o atendimento às necessidades 

informativas dos familiares, que culminaram com alguns ajustes no site para aprimorar a 

usabilidade.

Diante das pesquisas e comentários reflexivos expostos, cabe que seja detalhado a seguir

o caráter formativo que uma Comunidade Colaborativa Virtual pode apresentar.
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1.4.1 O caráter formativo de uma comunidade colaborativa virtual
 

 Retomando, Lévy (1999) define comunidade virtual como um grupo de pessoas que se 

correspondem mutuamente por meio de computadores interconectados e Warschauer (2006) 

comenta acerca do conceito de comunidades de prática que são “redes de pessoas dedicadas a

atividades similares, aprendendo umas com as outras no processo”(p. 166), que podem ter

estrutura formal como encontrado nas escolas ou informal, como os ensinamentos que ocorrem 

nas famílias. Estas ideias são complementares e oferecem oportunidade de aprendizado, 

formação e desenvolvimento de seus membros utilizando-se ou não das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC).

Entende-se que as isoladamente as TIC não apresentam um potencial transformador da 

prática pedagógica, elas revelam este potencial se inseridas em projetos pedagógicos que 

valorizem a colaboração e a interatividade, portanto, com a intencionalidade de fomentar 

aprendizagens colaborativas sem ênfase na hierarquização do saber, as comunidades 

colaborativas, sejam virtuais ou presenciais apresentam um elevado potencial participativo e 

formativo. Neste sentido, a ideia que se pretende difundir, refere-se à possibilidade da 

implantação das TIC no sentido de potencializar a colaboração em rede. Neste sentido, Pretto, 

Riccio e Pereira (2009) afirmaram que: 

. . . a cibercultura, portanto, a assumir um importante papel no mundo contemporâneo, e em 
especial na educação, por conta de alguns de seus princípios fundamentais, a saber: a 
interatividade, a colaboração e a hipertextualidade. A interatividade nos desafia a dinamizar a 
reversibilidade entre emissão e recepção superando a difusão da mensagem em mão única, 
dissolvendo fronteiras e permitindo aos sujeitos autoria nas suas ações. A colaboração contribui 
para o aprender junto, respeitando e valorizando o pensamento alheio, a convivência com a 
diferença e, sobretudo, novas formas de organização e a busca de soluções que poderão servir 
ao coletivo. A hipertextualidade se caracteriza por seu formato não linear de apresentar as 
informações, e pela possibilidade de integração de diversas linguagens, com destaque para a 
audiovisual, com sons, textos e imagens, potencializando caminhos originais de navegação (p. 
87).

Assim, amplia-se as possibilidades de trocas de informações, opiniões, e conhecimentos 

tanto teóricos como práticos, provocando o surgimento de  reuniões e grupos em torno de 

interesses comuns e a internet possibilita este contato virtualmente podendo haver troca de 

mensagens, fotos, vídeos, entre outros e ao ampliar as formas de comunicação acaba por criar 

novas práticas sociais.



 
 
 

132 
 

Sobre as propostas formativas coloca-se que sejam utilizadas as TIC no sentido de 

contribuição com a construção do conhecimento, faz-se necessário superar o instrucionismo, a 

educação bancária, no sentido freireano e se abrir possibilidades para o estabelecimento de 

vínculos mais intensos entre os participantes das comunidades colaborativas virtuais, para isso 

é necessário prática de utilização, tempo e intencionalidade, respaldados por uma proposta 

formativa que dê esta abertura e não subutilize as potencialidades da rede com estratégias 

reprodutivistas de ensino. Nesta direção, Pretto, Riccio e Pereira apontam que “o estilo digital

de trabalho na rede aponta para a necessidade, cada vez mais frequente, de trabalhos em grupo 

de forma colaborativa com o compartilhamento da produção” (2009, p. 89-90).

Segundo Galvão Filho (2012) para além de simples ferramentas para a realização de 

tarefas “os diferentes e inovadores ambientes de interação e aprendizado possibilitados por

essas tecnologias surgem como fatores estruturantes de novas alternativas e concepções 

pedagógicas” (p. 65) que podem implantar uma relação diferenciada do homem com os saberes 

e seus processos de aprender.

De acordo com Cortelazzo um ambiente não é por si só nem de aprendizagem, nem 

colaborativo, implica negociação de saberes e requer respeito a autonomia dos seus 

participantes e isso não se dá em um curto espaço de tempo, nem com tranquilidade. Esta 

interação, cooperação e colaboração vão depender das concepções de ensino, aprendizagem de 

seus membros, bem como de sua intencionalidade, dialogicidade e autonomia. “São os que o 

frequentam, que o manipulam, que o desenvolvem como processo quem os define como 

ambiente de aprendizagem colaborativa” (Cortelazzo, 2009, p.62).

A afirmação da autora supracitada, suscita pensar nas características do 

desenvolvimento psicológico humano e neste sentido, concordamos com Arias Beatón (2005)

quando diz que, de acordo com a abordagem vygotskiana este desenvolvimento é 

essencialmente histórico-cultural, único e irrepetível para cada ser humano, produto de suas 

vivências pessoais, produzido em determinado contexto social e cultural no qual viveu, mediado 

pelos conteúdos psicológicos já formados.

Ao assentir com os autores, acrescenta-se que a constituição de uma comunidade 

colaborativa requer este entrelaçamento relacional que irá determinar as características e os 

vínculos construídos pelo grupo, ou seja, as características de determinada comunidade 

colaborativa vão depender destas características individuais e grupais, constituindo um todo 

que é este vínculo grupal. Este movimento é processual, assim como o sentido de comunidade 

necessário ao processo da Escola Inclusiva.
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Entrelaçando as perspectivas expostas acerca dos constructos referentes a formação e as 

tecnologias, permeados sempre pelo olhar a perspectiva Educacional Inclusiva e a abordagem 

da Psicologia Histórico-Cultural, revela-se a justificativa e a seguir os objetivos traçados para 

esta pesquisa.
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2 JUSTIFICATIVA
 

Com a expansão da perspectiva educacional inclusiva e do olhar para as potencialidades 

das pessoas com deficiência enquanto sujeitos de direitos, foram necessários estabelecer apoios 

para a frequência escolar com equidade, visando o pleno aproveitamento das oportunidades 

educativas para todos. Dentre os apoios voltados a escolarização dos estudantes com 

deficiência, encontra-se o Cuidador/Profissional de apoio, cujos saberes e fazeres profissionais, 

compõe o cerne desta pesquisa. A realização desta pesquisa justifica-se no sentido de ampliação 

dos conhecimentos referentes a atuação deste profissional, abarcando sobre seus pensamentos, 

sentimentos, opiniões, formação e perspectivas profissionais, almejando contribuir assim para 

o meio acadêmico e escolar. 

Estes profissionais recebem diferentes nomenclaturas, dependendo da região 

pesquisada. Internacionalmente, a inserção de profissionais responsáveis pelos cuidados, fora

uma estratégia encontrada desde a década de 70, exercendo atividades dentro e fora da sala de 

aula. Esta atuação vem se perpetuando e pesquisas mais recentes mostram tanto resultados 

favoráveis como desfavoráveis frente a inserção destes profissionais no meio escolar, 

dependendo do contexto e forma de atuação. No Brasil, a implementação dos 

Cuidadores/Profissionais de apoio é relativamente recente, conforme a nota técnica nº 19/2010 

(Brasil, 2010) e as primeiras publicações nacionais referente a este profissional são datadas 

deste período (Martins, 2011; Oliveira & Drago, 2012). Anteriormente, a LDB (Brasil, 1996) 

garantia o apoio do AEE pelo professor especializado. Assim, estudos nacionais nesta área 

precisam ser ampliados, voltados a conhecer a realidade de trabalho e as necessidades 

formativas deste profissional.

Mediante este contexto, revela-se a importância desta pesquisa que traz um rastreamento 

de estudos que possibilitou um olhar inédito sobre a temática e buscou explorar acerca da 

importância da formação, ao abordar alguns aspectos referentes a forma e ao conteúdo 

necessários para uma formação continuada voltada a este profissional, visando atender sua 

especificidade para que, desta maneira, os cuidadores possam contribuir para a efetivação da 

educação inclusiva.

Acreditando que a Educação Inclusiva não se faz a cargo de um único profissional da 

escola, seja ele o professor do AEE, cuidador ou qualquer outro. A inclusão é um movimento 

processual e coletivo e deve ser abraçada por todos os estudantes, profissionais da escola e 

comunidade escolar, envolvendo pais e o entorno escolar, como os serviços sociais e de saúde, 

entre outros.
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3 OBJETIVOS

Pretende-se atingir com esta pesquisa os seguintes objetivos:

3.1 Objetivo geral

Analisar as possibilidades e dificuldades de uma Comunidade Colaborativa Virtual 

enquanto contribuição formativa para os Cuidadores Escolares de estudantes com deficiência.

3.2 Objetivos específicos

a. Conhecer o perfil e a atuação dos cuidadores escolares quanto ao cotidiano profissional, 

práticas realizadas e relações interpessoais no ambiente escolar.

b. Identificar as necessidades formativas dos cuidadores escolares.

c. Planejar e avaliar a usabilidade da plataforma da Comunidade Colaborativa Virtual dos 

Cuidadores, na opinião dos cuidadores.

d. Desenvolver e avaliar uma Comunidade Colaborativa Virtual dos Cuidadores (CCVC) 

para o aperfeiçoamento profissional dos cuidadores escolares. 
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4 PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA

Trata-se de uma pesquisa de intervenção, de cunho quanti e qualitativo, desenvolvida 

em três estudos. Segundo Teixeira e Neto (2017) as pesquisas de intervenção, também 

denominadas Pesquisas de Natureza Interventiva apresentam práticas que conjugam processos 

investigativos ao desenvolvimento concomitante de outras ações. “Caracterizadas por

articularem, de alguma forma, investigação e produção do conhecimento, com ação e/ou 

processos interventivos” (p. 1056).

O primeiro estudo, de caráter descritivo, buscou identificar as características de um 

grupo de cuidadores escolares e realizar o levantamento de suas necessidades formativas, por 

meio de questionário, observação participante e entrevistas, com o objetivo de conhecer o perfil 

e a atuação dos cuidadores escolares quanto ao cotidiano profissional, práticas realizadas e 

relações interpessoais no ambiente escolar.

Posteriormente, de posse dos resultados do primeiro estudo, foi proposto um segundo 

estudo de desenvolvimento, que procurou avaliar, segundo a opinião dos cuidadores escolares, 

a usabilidade da plataforma da Comunidade Colaborativa Virtual dos Cuidadores (CCVC). Na 

sequência, o terceiro estudo configurou-se de intervenção, na constituição e avaliação de uma 

Comunidade Colaborativa Virtual dos Cuidadores (CCVC), como uma proposta de formação 

continuada. Pretende-se verificar se esta proposta de aperfeiçoamento profissional se coaduna 

com as necessidades dos cuidadores escolares, por meio do levantamento das possibilidades e 

dificuldades encontradas para sua operacionalização. Será relatado a seguir a descrição do 

percurso metodológico da pesquisa e na sequência será demonstrado cada um dos estudos 

acompanhados dos resultados e discussões.

4.1 PARTICIPANTES

Foram participantes desta pesquisa os cuidadores escolares de estudantes com 

deficiência que atuam em Escola de Ensino Fundamental, o número de participantes variou 

conforme o estudo e será apontado em cada um dos estudos respectivamente. Neste contexto, 

estabeleceu-se como critérios de inclusão: Aos cuidadores: a) atuar como cuidador escolar 

atendendo alunos do ensino fundamental; b) referir ter conhecimento básico de informática com 

uso da internet ou interesse em aprender; c) não ter vencimento de contrato previsto para o ano 

corrente; d) aceitar participar da pesquisa. Foi realizado o levantamento do conhecimento 
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básico de informática com uso da internet por meio do questionário, utilizado como instrumento 

de pesquisa no primeiro estudo.

4.2 LOCAL E PERÍODO

Esta pesquisa foi realizada, sendo o primeiro e terceiro estudos em escolas de ensino 

fundamental e o segundo estudo em escolas de educação infantil da rede pública de ensino em 

um município localizado no estado de São Paulo, com a participação de profissionais das 

escolas pertencentes a duas Diretorias Regionais de Educação distintas de uma mesma região.

Foi feita a opção por uma mesma região para possibilitar o aprofundamento da realidade 

estudada.

Uma Diretoria Regional de Educação é composta por 27 escolas de ensino fundamental, 

distribuídas em sete bairros próximos, além de outras unidades escolares que abrangem a 

Educação Infantil (creches e escolas de educação infantil), Educação de jovens e adultos, entre 

outras. A outra Diretoria Regional de Educação é composta por 36 escolas de ensino 

fundamental, distribuídas em doze bairros próximos e possui outras unidades, como Creches, 

Escolas de Educação Infantil, de Educação de jovens e adultos, de Educação de Surdos, entre 

outras. Ambas estão localizadas na Zona Leste da cidade pesquisada. 

Considera-se importante mencionar que não são todas as escolas que possuem o 

profissional Cuidador Escolar, embora ele esteja presente na maioria das unidades escolares, de 

acordo com a normatização do município, só há contratação deste profissional em escolas nas 

quais a demanda seja justificada, mediante o perfil do estudante que necessite de cuidados 

intensivos nas áreas de higiene, alimentação e locomoção, avaliada periodicamente por equipe 

da Educação Especial da Diretoria de Educação.

Os procedimentos do primeiro estudo ocorreram no decorrer do ano letivo de 2017, o 

segundo estudo no primeiro semestre e o terceiro estudo no segundo semestre de 2018.

4.3 DETALHAMENTO DO DELINEAMENTO METODOLÓGICO.
 

 Os equipamentos, instrumentos e procedimentos de coleta de dados, bem como os

procedimentos de análise dos dados, resultados e discussão serão apresentados em cada um dos 

três estudos separadamente. Na Figura 6, demonstra-se por meio esquemático, os 

procedimentos metodológicos da pesquisa.
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Figura 6 – Fluxograma dos Procedimentos metodológicos da pesquisa

Fonte: Elaborado pela própria autora.

4.4 CUIDADOS ÉTICOS

Esta pesquisa foi submetida ao Comitê de ética em pesquisa com seres humanos e foi 

aprovada, de acordo com o CAAE 70166017.7.0000.5561, parecer número 2.175.772. Todos 

os participantes foram informados dos objetivos e delineamento metodológico da pesquisa e 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A). Os especialistas que 

colaboraram com os conteúdos da CCVC assinaram um Termo de autorização de uso geral de 

imagem, som da voz e nome para os vídeos que serão inseridos na comunidade colaborativa

(Apêndice B).

Será dada uma devolutiva aos participantes e convém registrar que a CCVC 

permanecerá aberta aos cuidadores escolares que não participaram e posteriormente desejarem 

se integrar ao grupo por um período de três meses após o encerramento da pesquisa, 

contribuindo assim com a formação continuada destes profissionais que não compuseram o 

grupo dos participantes da pesquisa e dando oportunidade de revisão dos conteúdos aos 

participantes. Outro cuidado ético a ser exposto revela-se na disponibilidade da pesquisadora 

em participar de momentos formativos com outros profissionais das escolas como palestras,

oficinas, reuniões e afins, caso seja solicitado pela rede de ensino.

1º estudo Questionário Observação 
participante Entrevistas

2º estudo Elaboração 
da CCVC Usabilidade Entrevistas

3º estudo Execução 
da CCVC

Questionário
e grupo focal

Avaliação das 
possibilidades e 
dificuldades da 

CCVC



 
 
 

139 
 

5 PRIMEIRO ESTUDO

Este primeiro estudo, de caráter descritivo, procurou conhecer o perfil e a atuação dos 

cuidadores escolares quanto ao cotidiano profissional, práticas realizadas e relações 

interpessoais no ambiente escolar, bem como identificar as necessidades formativas dos 

cuidadores. Entende-se a relevância de se conhecer o perfil profissional para proporcionar um

aprofundamento na realidade pesquisada.

Os participantes, equipamentos, instrumentos e procedimentos de coletas de dados, 

análise dos dados e resultados deste primeiro estudo serão detalhados a seguir:

5.1 PARTICIPANTES

Dos 60 cuidadores escolares que atuavam em escolas de ensino fundamental nas duas 

diretorias regionais pesquisadas, foram participantes deste estudo 46 cuidadores escolares de 

estudantes com deficiência e dois membros da equipe gestora de Escolas do Ensino 

Fundamental jurisdicionadas por duas Diretorias Regionais de Ensino de São Paulo, de acordo 

com os critérios de inclusão.

Os critérios de inclusão para os cuidadores participantes já foram mencionados

anteriormente. Em relação aos gestores, discrimina-se a seguir os critérios de inclusão: a) atuar 

na equipe gestora da mesma unidade escolar que o cuidador participante e b) aceitar participar 

da pesquisa. Nesta pesquisa, a equipe gestora da escola será representada pelo diretor(a), 

assistente de direção ou coordenador pedagógico. Os dois participantes da equipe gestora foram 

convidados dentre os membros da equipe das escolas nas quais foram realizadas a observação 

participante, sendo um de cada escola, pertencente a diretorias regionais de ensino distintas. 

Sua participação realizou-se por meio de entrevista semiestruturada compondo os dados do 

primeiro estudo da pesquisa. A entrevista semiestruturada, segundo Manzini (2003) é realizada 

com o auxílio de um roteiro previamente elaborado de acordo com os objetivos pretendidos na 

pesquisa. Tomando certos cuidados com a linguagem utilizada, a forma e a sequência das 

perguntas.
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5.2 EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS

Para a realização do primeiro estudo foi necessário, inicialmente, a elaboração de um 

questionário (Apêndice C), pela pesquisadora, para entrega aos participantes, visando compor 

a caracterização e perfil destes profissionais, bem como a sua atuação em relação ao cotidiano 

profissional, práticas realizadas e relações interpessoais no ambiente escolar.

Para verificar a clareza das questões elaboradas, o questionário foi submetido à 

apreciação e análise dos membros do grupo de pesquisa do Laboratório de Pesquisas em 

Prevenção Escolar e na Saúde (LaPPES) coordenado pela orientadora deste estudo e as 

sugestões realizadas pelos membros deste grupo foram acatadas, passando a compor as questões 

do questionário.

Em um segundo momento foi realizada a observação participante in locus em duas 

escolas com registro em diário de campo, sendo cada uma pertencente a uma diretoria regional 

de ensino distinta, onde procurou-se observar a dimensão institucional, pedagógica, relacional, 

sociocultural e das políticas educacionais, de maneira aprofundada, como sugere André (1995). 

De acordo com o delineamento metodológico da pesquisa, se a observação fosse distribuída em 

mais escolas, diminuiria o tempo em cada uma e poderia perder a característica deste 

aprofundamento no olhar sobre as dimensões mencionadas.

A escolha das escolas se deu por indicação do Dirigente Regional com a colaboração 

das Coordenadores da área de Educação Especial de cada Diretoria de ensino, e teve como 

critério de inclusão para a pesquisa que a escola fosse de ensino fundamental, pertencesse a 

uma dessas diretorias de ensino, possuísse o profissional responsável pelos cuidados em relação 

a higiene, alimentação e locomoção, bem como, que ele atendesse mais de um estudante na 

mesma escola. A seguir, foi providenciada a autorização da direção escolar para realização da 

pesquisa. Ambas unidades escolares contam com uma equipe gestora formada pelo diretor, 

assistente de direção e dois coordenadores pedagógicos.

Também foi realizada entrevista semiestruturada com cada um dos dois cuidadores 

escolares participantes, sendo um de cada escola (Apêndice D) e outra com um membro da 

equipe gestora escolar (Apêndice E) de cada uma das duas escolas para detalhamento de 

informações quanto a atuação deste profissional no contexto escolar para obter informações 

sobre os conhecimentos da equipe gestora em relação ao trabalho desenvolvido por ele, sua 

percepção sobre a necessidade deste profissional na escola, qual o histórico da vinda deste 

profissional para atuar nesta escola, bem como comportamentos, relações do cuidador no 

contexto escolar e se a escola conta com outros profissionais de apoio a inclusão. Assim que 
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foram elaboradas as questões pela pesquisadora, para verificar a clareza do apêndice e das 

questões para as entrevistas, dois pesquisadores experientes analisaram e deram sugestões que 

foram acatadas pela pesquisadora para a realização das entrevistas.

5.3 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

O primeiro estudo foi organizado da seguinte forma: Primeiramente, foi realizada a 

autorização para pesquisa pelos Dirigentes Regionais das respectivas Diretorias de Ensino. Na 

sequência, na ocasião de uma reunião de formação continuada presencial, realizou-se a 

explicação dos objetivos da pesquisa aos participantes e a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido para participação na pesquisa aos que desejaram colaborar

e a aplicação do questionário para todos os cuidadores escolares participantes.

Consoante, foi necessária a autorização dos gestores escolares e no mês subsequente, 

procedeu-se a observação participante no contexto escolar, de acordo com o proposto por 

Vianna (2003), com a periodicidade de dez sessões de observação, de quatro horas cada, 

totalizando 40 horas de observação no contexto escolar, nas quais, procurou-se perceber: a) a 

prática cotidiana do cuidador, b) sua rotina profissional e tarefas realizadas, c) a quantidade de 

alunos público-alvo da educação especial atendidos,  d) se sua atuação supre a necessidade da 

escola nesta área, e) as relações interpessoais no contexto escolar em relação aos estudantes e 

demais profissionais, entre outras.  

Ao findar o período de observação, foi realizada entrevista semiestruturada com os 

cuidadores escolares das respectivas unidades observadas, visando coletar dados sobre o seu 

cotidiano profissional, bem como, complementar as informações do questionário e da 

observação. Na sequência, foi realizada entrevista semiestruturada com um membro da equipe 

gestora de cada uma das escolas para detalhamento de informações quanto a atuação do 

cuidador no contexto escolar.

5.4 PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DOS DADOS
 

A análise dos dados, conforme proposto, seguiu os passos ora descritos: os resultados 

do estudo foram organizados e analisados quanti e qualitativamente de maneira estruturada. Os 

dados quantitativos foram organizados em tabelas por meio do software Microsoft Office Excel 

e posteriormente apresentados e analisados em forma de estatística descritiva.
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Em relação aos dados qualitativos, primeiramente foi realizada a transcrição das 

entrevistas, com os devidos ajustes as normas ortográficas e gramaticais. Na sequência foi 

realizada a triangulação dos dados em um único documento redigido a partir dos dados dos 

instrumentos de pesquisa, conforme proposto por Triviños (2008): 

A técnica da triangulação tem por objetivo básico abranger a máxima amplitude na descrição, 
explicação e compreensão do foco em estudo. Parte de princípios que sustentam que é 
impossível conceber a existência isolada de um fenômeno social, sem raízes históricas, em 
significados culturais e sem vinculações estreitas e essenciais com uma macrorrealidade social
(p. 138).

Este material de análise, supracitado, foi oriundo das perguntas abertas do questionário, 

do diário de campo e das transcrições das entrevistas, tanto com os cuidadores escolares como 

com os representantes da equipe gestora. 

Na sequência da triangulação dos dados, ora mencionada, realizada conforme proposto 

por Triviños (2008) foi feito um levantamento temático, de acordo com Bardin (2011) pela 

análise de conteúdo, onde foram levantadas categorias e subcategorias. Pelos procedimentos 

sistemáticos de análise de conteúdo pode-se inferir sobre os conhecimentos relativos as 

mensagens, com base em uma concepção crítica da linguagem, construída em diferentes 

momentos históricos. Na organização das categorias cada elemento só pode ser classificado em 

uma única categoria e deve ser fiel ao material de análise (Bardin, 2011).

De posse destes dados, os resultados do primeiro estudo foram organizados. Este

levantamento temático permitiu identificar as categorias emergentes que se tornaram os 

conteúdos formativos abordados na Comunidade Colaborativa Virtual dos Cuidadores 

(CCVC). Uma vez analisados estes dados, foi elaborado o conteúdo da formação, que teve sua 

usabilidade avaliada no segundo estudo e os cuidadores foram convidados a compor como 

membros participativos da CCVC, no terceiro estudo desta pesquisa. Assim, essa comunidade 

se caracterizou por um espaço virtual formativo sobre as demandas originárias dos saberes e 

fazeres do cuidador de alunos com deficiência no âmbito escolar. 

Apresenta-se a seguir os resultados do primeiro estudo desta pesquisa. Para isso será 

detalhado o perfil destes profissionais em seus contextos de trabalho, para na sequência, relatar 

algumas opiniões e percepções oriundas de seu campo profissional, caracterizando assim, a 

realidade escolar encontrada.
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5.5 RESULTADOS E DISCUSSÃO DO PRIMEIRO ESTUDO

5.5.1 Caracterização e perfil do cuidador escolar em seu contexto de trabalho

Foram participantes deste estudo 46 cuidadores escolares sendo somente dois do sexo 

masculino, o restante do sexo feminino e dois membros da equipe gestora escolar. No primeiro 

estudo desta pesquisa, a participante foi a coordenadora pedagógica na escola 1 e a assistente 

de direção na escola 2, ambas com formação superior e mais de três anos de experiência em 

educação. Quanto a escolaridade dos cuidadores, oito afirmaram ter nível superior, dentre eles 

um ainda está cursando a faculdade, conforme exposto na Figura 7.

Figura 7 – Escolaridade revelada pelos participantes cuidadores (n=46)

Fonte: Elaborado pela própria autora.

Sobre sua escolaridade, quatro participantes disseram ter ensino fundamental, o que foi 

suposto ser um equívoco quanto a nomenclatura, pois, pressupõe-se que estejam confundindo 

o termo ensino fundamental com  a educação básica, que engloba a educação infantil, ensino 

fundamental e médio, de acordo com a LDB (Brasil, 1996)  porque de acordo com o Decreto 

expedido pelo município pesquisado, em seu artigo 21 determina que este profissional será 

contratado com formação em nível médio e a Portaria anterior, datada de 2013 também trazia 

esta exigência, portanto, como o instrumento aplicado foi o questionário para levantamento 

deste dado, há a limitação imposta pelo instrumento. Os demais 34 cuidadores afirmaram ter o 

ensino médio, na data da aplicação do questionário. 

Todos participantes realizavam uma jornada de trabalho de oito horas diárias, com uma 

hora de almoço, de segunda a sexta feira, o horário de entrada e saída destes funcionários podem 
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variar de acordo com a necessidade da escola, uns cumprem o horário das 7h às 16 horas, outros 

das 8h às 17 horas ou 9h as 18 horas, e assim por diante, dependendo do turno que possuir maior 

número de estudantes em sua lista de atendimento ou a oferta de outros apoios que a escola 

pode contar. Há de se ressaltar que nenhum exerce esta função na escola no horário noturno.

Quanto ao tempo que trabalha na função, os dados revelaram uma média de 3 anos, 

sendo que o menor tempo relatado foi de um mês e o maior sete anos, na ocasião do 

preenchimento dos questionários, de acordo com o exposto na Figura 8.

Figura 8 – Tempo na função exercida pelo cuidador (n=46)

Fonte: Elaborado pela própria autora.

O maior número de cuidadores relatou exercer a função por seis anos e somente uma 

por sete anos, convém esclarecer que nenhum dos participantes declarou exercer esta função 

por mais de sete anos. Em relação a função exercida anteriormente, se envolvia o cuidar de 

pessoas, 16 participantes responderam que sim e 30 afirmaram que não, as ocupações relatadas 

pelos que responderam afirmativamente foram: estagiária, cuidadora de idosos, babá, auxiliar 

de enfermagem e inspetora de alunos.

Os cuidadores escolares pesquisados atendiam entre 4 a 5 estudantes em média na sua 

lista de atendimento, sendo que um participante relatou atender dez estudantes que estavam 

oficialmente em sua lista e três declararam atender somente um, sendo a maior incidência de 
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atendimentos entre cinco e seis alunos, os quais nove participantes relataram atender estes 

números de estudantes cada um.

As deficiências apresentadas por estes estudantes foram relatadas em grande parte como

paralisia cerebral, na sequência autismo, mas também havia diagnósticos de mielomeningocele, 

deficiências múltiplas, síndrome de Down e outras síndromes, deficiência intelectual e visual, 

que engloba a cegueira e a baixa visão. Eles revelaram dar apoio esporádico entre dois a três

estudantes não cadastrados, ou seja, sem estar oficialmente na sua lista de atendimento.

Aproximadamente nove participantes mencionaram não atender nenhum estudante que não 

esteja cadastrado em sua lista de atendimento, sendo a moda de dois estudantes atendidos.

Os principais motivos revelados pelos participantes sobre o atendimento a outros 

estudantes que não estão na sua lista, versaram sobre a necessidade da criança, pedido da 

direção da escola, necessidade de sua ajuda porque nem todos da unidade escolar estão 

dispostos a ajudar, também apareceu o motivo de ministrar medicamento ao estudante. Dentre 

os participantes cinco não responderam sobre este assunto e três mencionaram além da resposta 

dada, o comentário que atendem, desde que não deixem de atender os que estão na sua lista. 

Dentre as funções realizadas no ambiente escolar em relação aos estudantes atendidos 

foram relatadas em sua maioria atividades que envolvam a alimentação, a higiene e a 

locomoção, para todos os ambientes da escola, inclusive à sala de leitura e informática e sete 

participantes revelaram ministrar medicamento, conforme orientação médica. Nas aulas de 

Educação Física, 15 participantes relataram dar apoio aos estudantes, principalmente em 

atividades de posicionamento ou transferência, principalmente quando não há o estagiário que 

acompanha o estudante.

Os participantes disseram que, quem realiza o apoio pedagógico aos estudantes com 

deficiência em sala de aula é o estagiário de pedagogia. Também foram mencionados como

ofertantes deste apoio o professor do AEE/SRM e somente dois participantes relataram realizar 

esta função esporadicamente quando não há estagiária. Sobre a existência de estagiário foi 

relatado que na mesma escola há alunos com e sem acompanhamento de estagiário, dependendo

de fatores como a necessidade apresentada pelo aluno e quantitativo de oferta deste profissional 

pela secretaria de educação. Nesse recente Decreto, elaborado pela secretaria de Educação no 

ano de 2016, o estagiário não será mais distribuído individualmente por aluno pela condição da 

deficiência, e sim configura-se como apoio ao professor em relação a turma na qual há um 

estudante com deficiência, buscando uma visão biopsicossocial da deficiência, conforme 

recomenda a Classificação Internacional de Funcionalidade, incapacidade e saúde – CIF (OMS, 

2015) e a Lei brasileira da Inclusão – LBI (Brasil, 2015). Também há de se mencionar que um 
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participante relatou que ninguém oferece este apoio ao estudante com deficiência em sua escola 

e um outro participante não respondeu.

Em relação a questão por que foi necessário solicitar seu trabalho nesta escola a maioria 

dos participantes revelou que: pela necessidade e dependência destas crianças ou para auxiliar 

estas crianças nas suas necessidades de higiene, alimentação e locomoção. Outros mencionaram 

que, devido ao grande número de alunos com deficiência ou por ser uma escola de grande porte, 

na qual há muitos estudantes com deficiência. Também foi mencionada, com menor incidência, 

a falta de acessibilidade da escola e a necessidade de dar apoio ao professor, sendo que três 

participantes não responderam.

Sobre a atuação do cuidador escolar suprir a necessidade da escola nesta área, somente 

uma escola de cada Diretoria de ensino pesquisada possui mais de um cuidador, devido ao 

elevado quantitativo de estudantes com deficiência, as demais somente um por unidade escolar. 

A maioria (33 participantes) afirmou que seu trabalho supre a necessidade da escola e 

argumentaram estar conseguindo cumprir seu papel pelos motivos a seguir: porque só tem um 

aluno na lista, depende do número de alunos frequentes no dia ou por ter o suporte da escola e 

a unidade entender que o aluno deve ser cuidado por todos. Outro participante respondeu que 

sim, porém este auxílio à criança se torna precário porque também há atendimento aos que não 

estão na lista. Outros 12 participantes revelaram que sua atuação não supre a necessidade da 

escola devido a tais motivos: ao término do horário de trabalho da cuidadora as crianças ficam 

sem o apoio deste profissional, pelo grande número de alunos, às vezes eles têm que esperar 

para serem atendidos, entre outros. Neste contexto, surgiram falas que revelaram situações de 

angústia da profissional para suprir a necessidade da escola, como por exemplo “temos muita

dificuldade quanto a ajuda por parte da escola, me sinto sozinha em meio a um milhão de 

pessoas que fazem cara feia para me auxiliar na transferência do aluno da cadeira para o 

trocador”.

De um modo geral, a maioria relatou segurança em realizar as atividades de alimentação,

higiene e locomoção com os estudantes, comentando que, com o passar dos dias vão se sentindo 

mais seguras no exercício da função e revelaram suas dificuldades, que foram principalmente:

medo de alimentar por sonda e quando o elevador está quebrado. Também mencionaram suas 

inseguranças profissionais, que foram: medo de engasgos, sonda e traqueostomia, medo do 

aluno convulsionar, medicação, deglutição e medo do aluno cair ao correr sozinho com a 

cadeira de rodas ou na escada que o transporta carregando com o auxílio do professor, devido 

ao prédio não ter acessibilidade para ir à sala de informática. As atividades que eles gostam ou 

não de fazer em seu trabalho foram expressas a seguir na Tabela 1.
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Tabela 1 – Atividades que os cuidadores mais gostam e que não gostam de realizar no exercício de suas funções
Atividades que eles mais 

gostam
Quantos % Atividades que eles não gostam Quantos %

Alimentação 13 27,08 Passar sonda 2 4,35
Todas as funções 15 31,25 Ficar sem fazer nada 1 2,17
Conversar e brincar 3 6,25 Alimentação 2 4,35
Higienização 4 8,33 Transferência 3 6,52
Locomoção 3 6,25 Ficar sozinha com a criança fora da 

sala
2 4,35

Segurança 1 2,08 Troca de fraldas 1 2,17
Cuidar 2 4,17 Locomoção 2 4,35
Acompanhar na Educação 
Física

1 2,08 Atividade não relacionada a minha 
função

4 8,70

Não respondeu 6 12,50 Não tem nenhuma atividade que eu 
não goste

13 28,26

-------- ----- --- Não respondeu 16 34,78
Total 48 100 Total 46 100

Fonte: Elaborado pela própria autora.
OBS: As respostas deste quadro ficaram a critério de cada participante, podendo mencionar mais de uma atividade, 
se assim o desejasse, tanto para atividades que gostam, como não gostam de realizar no exercício de sua função.

Dentre as atividades que eles mais gostam de fazer, foram mencionadas: a alimentação,

pelo motivo que os estudantes gostam e ficam felizes, é percebido como um momento de prazer 

para o aluno, onde eles se expressam e se comunicam e uma participante relatou conversar com 

eles sobre os alimentos que estão ingerindo, bem como outra participante revelou gostar quando 

consegue fazer o estudante se alimentar sozinho ou comer alimentos que antes ele não gostava. 

Foi mencionado também gostar de todas as funções, como um grande prazer em poder ajudar 

e cuidar das crianças que estão sob os seus cuidados, relatando que, nas atividades diárias, a 

cada dia, ela se aperfeiçoa e descobre algumas habilidades da criança, algumas revelaram nos 

questionários: “ter o dom para ajudar, sentir-se útil, passar por experiências diferentes e 

novas”8.

Outra atividade prazerosa mencionada neste contexto foi conversar e brincar “sei que 

eles não falam, mas entendem o que a gente fala e quando eles gostam do que a gente está 

falando dão risada e eu fico feliz.” A higienização, porque é “uma hora que está só eu e o 

aluno”, relatam que o momento de higienização possibilita conversas, brincadeiras e exercícios, 

bem como o desfralde. Também foi mencionada a locomoção porque “cada passo que a 

criança consegue dar fora da cadeira de rodas é uma conquista para mim e para ela... é muito 

gratificante”, outra participante mencionou que os alunos gostam de sair um pouco da sala de

aula, e fica feliz em vê-los explorando outros ambientes da escola. Também foi falado em

segurança, com relatos de satisfação ao ver que a criança se sente segura e acrescentam “nada 

 
8 As falas dos participantes encontram-se entre aspas e em itálico, neste trabalho. 
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melhor do que ver a evolução da criança”. Os participantes que mencionaram cuidar, não 

expressaram os motivos e a escolha por acompanhar na Educação Física como atividade que 

mais gosta “porque você vê a felicidade deles em participar e não ficar só olhando em uma 

cadeira de rodas”, justificou a participante.

Em relação ao que não gostam de fazer no seu trabalho, treze participantes relataram 

que não tem o que não gostem de realizar, os demais revelaram argumentos como, passar 

sonda, porque é um pouco delicado e gera insegurança, ficar sentado sem fazer nada quando 

as crianças faltam. Outro ponto mencionado foi a alimentação porque queria que eles se 

alimentassem melhor ou rejeitam muitos alimentos e a transferência da cadeira para a maca. 

Relataram também não gostar de ficar com a criança fora da sala quando estão agitadas, 

como disseram ser solicitado por algumas escolas ou quando pedem para realizar atividades 

que não relacionadas ao seu trabalho, como auxiliar crianças que não são do perfil ou em 

atividades pedagógicas. Uma participante mencionou a troca de fraldas/higienização e outra a 

locomoção, alegando que na sua escola têm muitos alunos cadeirantes.

Cabe mencionar que os temas Alimentação e Locomoção aparecem tanto em relação as 

atividades que os cuidadores gostam como as que não gostam de executar no exercício 

profissional. A consideração da visão positiva em relação a escolha do tema Alimentação se 

refere a momentos prazerosos, que as crianças ficam felizes. “Procuro conversar com eles 

sobre os alimentos que estão comendo, pesquiso informações sobre os mesmos, e os vejo 

comendo com satisfação”, ou, “Fico feliz quando a criança come tudo e ainda pede para 

repetir”. Sobre eleger Alimentação como atividade que não gosta os participantes se referiram 

a medo de engasgos e “queria que eles se alimentassem melhor”. Ao referirem-se a Locomoção, 

mencionaram para escolha de atividade que mais gosta: “Eu fico feliz em vê-los explorando 

outros ambientes” e ganhos de autonomia motora. Sobre as atividades que não gostam houve

menção ao fato de subir escadas com a cadeira de rodas do aluno, porque é pesado, ou seja, os 

motivos revelaram estrita dependência com o perfil do estudante auxiliado, bem como as 

características da escola na qual o cuidador trabalha.

Em relação as questões sobre se há outros profissionais da escola ou externos que 

colaboram com o seu trabalho, bem como se há dificuldades encontradas para a realização do 

trabalho foram expressas na Tabela 2, a seguir, sendo que as discussões referentes a estes dados 

se encontram na sequência.
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Tabela 2 – Questões relativas ao cotidiano de trabalho do cuidador escolar
Questão S % N % NR %

Há outros profissionais da escola que colaboram 
com o seu trabalho?

34 73,91 12 26,09 --- ---

Há outros profissionais fora da escola que 
colaboram com o seu trabalho?

9 19,56 36 78,26 1 2,17

Há dificuldades encontradas para a realização do 
trabalho?

14 30,43 28 60,87 4 8,70

Fonte: Elaborado pela própria autora.

Sobre se há outros profissionais da escola que colaboram com o seu trabalho, 34 

responderam que sim e 12 que não. Os participantes que responderam que há outro profissional 

que colabora com o seu trabalho, mencionaram que a outra cuidadora ajuda, que há colaboração 

na transferência, locomoção e na ida ao banheiro quando o estudante é muito pesado. Revelaram 

que os profissionais do quadro de apoio ou o Assistente Técnico Educacional (ATE) das escolas 

ajudam, mas, esta colaboração é mínima e apenas se for solicitada. Também mencionaram que 

consideram uma colaboração com o trabalho, o estagiário auxiliar o estudante dentro de sala de 

aula, já que a função do cuidador escolar, neste município, só permite o atendimento fora sala 

de aula, mencionando também que algumas estagiárias ajudam na alimentação e locomoção 

dos estudantes que não estão na lista de atendimento da cuidadora. Uma mencionou a 

colaboração que recebe quando o estudante com TGD se altera e corre muito ou quando precisa 

ir a um determinado local que não pode levá-lo. Há colaboração quando a cuidadora falta. 

Somente uma citou a colaboração da direção, assistente de direção e coordenação pedagógica.

Já os participantes que responderam “não” a esta indagação, revelaram que raramente 

alguém se habilita a ajudar, porque eles acham que os estudantes com deficiência são apenas 

tarefa do cuidador e relatam que sempre precisam ficar pedindo favores. Corrobora com esta 

colocação a fala de outra participante que menciona que os demais funcionários da escola não 

gostam de ajudar, que ela tem que ser bem solícita e por vezes se humilhar para que assim, 

possam ajudar.

Em relação a outros profissionais fora da escola que colaboram com o seu trabalho. 

Nove cuidadores escolares responderam que sim, sendo que sete mencionaram seus 

supervisores, ou seja, a equipe composta de fisioterapeuta e terapeuta ocupacional que fazem 

visitas técnicas regularmente, afirmaram que eles tiram as dúvidas em relação a criança com 

deficiência atendida, visando buscar solução para cada problema, bem como prestam 

esclarecimento sobre as funções do cuidador no contexto escolar. Uma participante mencionou 

o Professor de Apoio a Inclusão, que fica na Diretoria de ensino e realiza acompanhamentos 

regulares as unidades escolares, dizendo que este profissional orienta o seu trabalho, trazendo 
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devolutivas de situações vivenciadas. Outra participante citou a responsável por transportá-los, 

que ajuda quando eles não querem ir embora para casa, mas, devido ao instrumento de coleta 

ser o questionário, não se têm mais dados no momento, de como se dá esta ajuda.

Por outro lado, 36 participantes responderam que não há profissionais fora da escola que 

colaboram com o seu trabalho, dado que demonstra o quanto eles estão se sentindo solitários 

no desempenho de suas funções, que embora haja a estrutura de uma rede de apoio, esta não 

está manifestando o efeito esperado no cotidiano escolar, sendo que somente uma delas 

mencionou que não há esta colaboração porque mantém sigilo de todo o trabalho que executa 

na unidade escolar. Menciona-se também que um participante não respondeu a esta questão.

Sobre as dificuldades encontradas para realização do trabalho, foi questionado se há 

alguma coisa ou alguém que dificulta o seu trabalho na escola, 14 participantes responderam 

que sim, os motivos revelados sobre estas dificuldades encontradas foram: os ATE (antigos 

inspetores de alunos), relatando que eles tiram o aluno da sala de aula e ficam passeando e 

quando não podem mais ficar, querem que o cuidador faça isso. Alguns relataram os 

professores que têm dificuldade em manter o estudante em sala de aula e uma comentou que 

“as vezes, a pedido da direção, preciso ficar com alunos fora da sala de aula, faço isso por 

pouco tempo, depois eu explico que não posso.” Relatam também que há professores que se 

acham os “donos da escola”, que querem mandar no cuidador e a cuidadora afirma não se 

submeter a eles.

Outro ponto de dificuldade relatado foi a família, como mencionado na seguinte fala de 

uma participante “porque fazemos de uma forma na escola para criar independência e em casa 

é feito de outra forma”. Também foi mencionada a falta de ajuda, como por exemplo, ao bater 

o sinal, a cuidadora está empurrando duas cadeiras de rodas e ninguém se prontifica a ajudar, 

quando é preciso realizar algum procedimento com um estudante e não tem apoio ou quando é 

necessário ajuda devido a estudantes mais pesados e há outros funcionários da escola que se 

negam a ajudar. Em relação as questões de acessibilidade, foi mencionada a dificuldade com 

as escadas e que o estudante não participa das atividades que ocorrem no andar superior porque 

não há rampas ou elevador, ou quando há, as pessoas ficam usando o elevador e quando o 

cuidador vai utilizar para levar as crianças ele está ocupado e ela comenta a relação que tem 

três estudantes cadeirantes que trocam de sala de aula a cada 50 minutos, então, tem que ser 

rápido e o elevador ocupado atrapalha. Foi mencionado também, neste item, a maca muito alta, 

dificultando a transferência do estudante. Outra dificuldade apontada se refere as relações 

interpessoais, as quais podemos observar mediante a fala de uma cuidadora “Pessoas que ficam 

dando opinião, mas, na hora que preciso são as primeiras a correr”. Os participantes que 
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mencionaram não encontrarem dificuldades para realização do seu trabalho foram 28 e quatro 

não responderam a esta questão.

Em relação ao que gostam ou não em seu trabalho, se há colaboração, bem como as 

dificuldades apontadas, percebe-se que está muito relacionado aos contextos vividos no âmbito 

escolar que devem ser tratados pela escola em um contexto mais amplo, envolvendo os 

funcionários, professores e equipe gestora, senão não haverá superação das dificuldades 

mencionadas, conforme proposto por Pimentel (2016). Este construir coletivo pode possibilitar 

o surgimento de atitudes colaborativas que refletirão em ganhos para todos os estudantes e 

funcionários, como preconiza a perspectiva educacional inclusiva (Stainback & Stainback, 

1999).

Devido a proposta de formação se tratar de um ensino híbrido, mesclando atividades 

formativas presenciais e a distância, na modalidade on-line, na qual se pretende utilizar um 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) implementando uma Comunidade Colaborativa 

Virtual dos Cuidadores (CCVC), foi necessário realizar um levantamento do conhecimento e 

uso da rede de internet e plataformas digitais pelos participantes. Os dados oriundos destas 

questões serão expostos a seguir: 

Sobre acessar a rede de internet e participar de redes sociais virtuais 40 participantes 

responderam que sim, 5 responderam que não e, um participante não respondeu. Bem como, 39 

relataram saber fazer busca no google ou outros sites de pesquisa on-line. Quatro participantes 

afirmaram não realizar e três cuidadores não responderam sobre isso. Os dados referentes a 

estas questões e outras foram expressos na Tabela 3.

Tabela 3 – Informações dos cuidadores quanto ao uso da internet
Questão S % N % NR %

Acessar a rede de internet e participar de redes 
sociais virtuais

40 86,96 5 10,87 1 2,17

Fazer busca no google ou outros sites de pesquisa 
on-line.

39 84,79 4 8,70 3 6,52

Conhecer e já ter utilizado a plataforma Moodle 2 4,35 41 89,13 3 6,52

Participariam de um grupo on-line sobre a atuação 
profissional.

23 50 17 36,95 6 13,04

Já realizaram cursos de formação continuada 38 82,61 6 13,04 2 4,35

Fonte: Elaborado pela própria autora.

Somente dois participantes afirmaram conhecer e já ter utilizado a plataforma Moodle, 

três não responderam a esta questão e os demais disseram que nunca utilizaram esta plataforma 

AVA que traz muitas possibilidades para formação on-line e/ou comunidades virtuais de 

aprendizagem. Ao serem questionados se participariam de um grupo on-line/pela internet onde 
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pudessem aprender e trocar experiências sobre sua atuação profissional 23 participantes 

responderam que sim, 17 participantes responderam que não e seis não responderam a esta 

indagação. 

Os motivos revelados para participar versaram em torno de: achar necessário participar 

para expor sua opinião e experiência e ouvir as dos demais, ou seja, pela troca de experiências 

e informações, por ser proveitoso, mencionaram que ajudaria bastante, seria interessante, 

comentaram que são colegas de formação e portanto possuem um vínculo, trazer 

aperfeiçoamento e uma experiência a mais, afirmaram que toda forma de aprendizado seguro é 

válido, bem como, buscar sempre conhecimento para um melhor empenho profissional e 

pessoal. Dos participantes que assinalaram a opção que não gostariam de participar as 

justificativas foram: porque não gostam, falta de interesse, que ouviu falar que grupos são 

chatos e tem muita fofoca, outras porque afirmam já ter muitos grupos ou porque nem tudo que 

é on-line é seguro, 

Embora muitos não tenham ainda participado de cursos on-line 38 revelaram realizar 

cursos de formação continuada, somente seis disseram nunca ter feito curso sobre sua profissão 

e dois cuidadores não responderam, os demais afirmaram já terem realizado curso de formação 

continuada sobre sua profissão atual, sendo a maioria oferecido pela instituição na qual trabalha 

atualmente, sobre esta oferta, seis participantes não responderam e dois responderam que 

fizeram curso de enfermagem ou pelo departamento de Educação Especial da Diretoria de 

Ensino. Referindo-se a questão de frequência de acesso a rede de internet, as respostas foram 

que 33 participantes acessam diariamente, três semanalmente, sete afirmaram que raramente 

acessam, três cuidadores escolares disseram que não realizam este acesso. Estes dados estão 

expressos na Figura 9.

Figura 9 – Gráfico de frequência de acesso à internet (n=46)

Fonte: Elaborado pela própria autora.
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Em relação aos equipamentos utilizados para acessar a rede de internet, 24 participantes 

afirmaram ser pelo computador, 36 pelo celular/smartfone, três acessam via tablet, três 

cuidadores responderam que não utilizam a internet e dois não responderam a esta indagação, 

conforme exposto na Figura 10.

Figura 10 – Gráfico dos equipamentos usados para acessar a internet (n=46)

Fonte: Elaborado pela própria autora.

Há de se ressaltar que nesta questão poderia ser assinalado mais de um equipamento 

utilizado para o acesso. Percebe-se que o maior índice de uso ocorre via celular/smartfone, 

seguido do acesso pelo computador, seja desktop ou notebook, então, para ampliar a 

possibilidade de acesso, a plataforma escolhida para a CCVC terá que permitir o acesso por 

diferentes equipamentos. Corroboram com estes dados a pesquisa nacional por amostra de 

domicílios que aponta o telefone móvel celular como principal equipamento utilizado para 

acessar a internet no domicílio, seguido pelo computador (IBGE, 2018).

5.5.2 Categorização da realidade escolar encontrada 

Pela triangulação dos dados de algumas das questões abertas do questionário, dos 

registros em diário de campo e das entrevistas, revelaram-se as categorias que se constituíram

as grandes áreas de temáticas a serem abordadas na CCVC, apresentadas a seguir, no Quadro

9.
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Quadro 9 – Apresentação das categorias e subcategorias de análise
CATEGORIAS SUBCATEGORIAS
A comunicação Aspectos da comunicação com o estudante
Qualidade de vida, formação e valorização 
profissional do cuidador escolar

Formação
Formação para todos os profissionais da escola.
Qualidade de vida, relações e valorização 
profissional.
Trabalho em rede e a relação entre saúde e educação.

Locomoção Locomoção pelos ambientes da escola
Posicionamento para as atividades escolares

Aspectos relacionados as deficiências e 
condições de saúde
Alimentação 
Higiene
Aspectos psicológicos e do desenvolvimento
Inclusão Perspectiva educacional inclusiva

Colaboração das estagiárias
Um olhar sobre o cuidado

Fonte: Elaborado pela própria autora.

O Quadro 10 retrata suscintamente as categorias advindas a partir das indagações, 

pensamentos, opiniões e práticas desenvolvidas pelos cuidadores escolares da região 

pesquisada. Assim, estima-se que seja um rico material para estudo, tanto acadêmico como de 

formação profissional, motivo pelo qual, pretende-se que seja o material originário dos tópicos 

a serem abordados na formação da CCVC.

O primeiro ponto mencionado pelos participantes foi a Comunicação, que se revela 

como aspecto primordial no contexto escolar, bem como em todos os ambientes de relações 

humanas. No contexto desta pesquisa os participantes trouxeram indagações e comentários 

pertinentes quanto aos aspectos de como se comunicar com o estudante não usuário de 

linguagem verbal? “A criança que não fala, pode me entender”? Estas dúvidas são pertinentes, 

dado o perfil comunicacional dos estudantes que estão em sua lista de atendimento, em sua 

maioria crianças com paralisia cerebral, TGD e deficiências múltiplas, conforme as respostas 

dos questionários aplicados. Um dos aspectos abordado referente a comunicação na CCVC foi

a sensibilização do olhar para as outras formas de comunicação, balbucios, gritinhos, 

expressões faciais e corporais, entre outros, e até uma breve noção de Comunicação 

Suplementar e Alternativa (CSA) para que o cuidador escolar possa posicionar-se como 

interlocutor caso se depare com um estudante usuário desta forma de comunicação. Sendo a 

CSA uma das áreas de estudo da Tecnologia Assistiva a abordagem foi a partir de pressupostos 

teóricos propostos por pesquisadores de referência na área (e.g. Deliberato, 2008; Light, 2003). 

A CSA é definida como “toda forma de comunicação que complemente, suplemente,

substitua ou apoie a fala. Destina-se a possibilitar a ampliação das necessidades não só 
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expressivas, mas também receptivas” (Deliberato, 2008, p.234). Neste contexto, Light (2003)

afirma que o ambiente é muito importante para a comunicação e o desenvolvimento da 

capacidade de compreender os símbolos e Deliberato (2008) complementa que a CSA pode se 

tornar um instrumento para aprendizagem devido a ser um facilitador dos aspectos 

comunicativos.

Para Vygotski “a linguagem surge inicialmente como meio de comunicação entre a 

criança e as pessoas em seu ambiente. Somente depois, se converte em fala interior, que vem 

organizar o pensamento da criança, ou seja, torna-se uma função mental interna” (Vygotski, 

2003, p.60). Assim, se o cuidador escolar tiver conhecimento desses aspectos poderá se 

comunicar melhor com os estudantes que não utilizam a linguagem verbal, além de colaborar 

com o professor do AEE na ampliação de interlocutores.

Outros aspectos da comunicação como o mencionado, entre o cuidador e demais 

funcionários da escola, equipe gestora, professores, família e outros, acabam manifestando

reflexos nas relações interpessoais vivenciadas no ambiente escolar, por este motivo foram

abordadas na subcategoria “Qualidade de vida, relações e valorização profissional do

cuidador”, para poder abranger a discussão para estes outros aspectos de qualidade de vida e

valorização profissional.

Um ponto de grande relevância para os cuidadores escolares, abordados nos 

instrumentos de coleta foi a preocupação destes profissionais com a sua Qualidade de vida, 

formação e valorização profissional. Para efeito de melhor detalhamento do estudo foram 

geradas subcategorias mencionadas a seguir, acompanhadas da discussão: Sobre a Formação, 

os participantes acham importante para tirar as dúvidas sobre as funções realizadas, sobre 

segurança no trabalho, para trazer assuntos novos e atualizados, falar sobre ética e postura, bem 

como, tratar de especificidades da função, como: se há crianças que precisam de sonda ou são 

diabéticas. Em relação a estes aspectos formativos, relatam que “realmente, nós somos 

limitados, na nossa parte, o que a gente pode fazer por eles, nós temos esta formação que nos 

limita até nisso, locomoção, higiene e alimentação. Dentro da sala de aula, nós já não podemos

atuar, porque a gente não pode atender pois não temos uma formação pedagógica”. 

Os membros da equipe gestora também acham importante este trabalho desenvolvido 

pelos cuidadores escolares: “Eu acho essencial, na verdade, o cuidado que ela tem com os 

alunos na questão de locomoção, na questão do atendimento, tanto de, que abrange qualquer 

necessidade extra de cuidado ela se torna essencial, porque você tem um atendimento 

especializado dentro de um contexto que é para todos, então, assim, ao mesmo tempo que você 

consegue abranger as diferenças de atendimento, você também consegue que esta inclusão 



 
 
 

156 
 

tenha uma base melhor, mais formativa. Eu gosto muito e acho um trabalho essencial”.

Corrobora com esta questão, o relato de outra gestora, ressaltando os aspectos formativos: “O

trabalho da realizado é muito importante. Porque elas têm treinamento, elas são preparadas 

para o trabalho com a criança com necessidades especiais, então, assim, qual o papel delas? 

Elas trabalham com a troca dessas crianças, a ida ao banheiro e tudo mais, e também na 

alimentação, então, tem crianças que não têm esta autonomia, eles não conseguem, ir ao 

banheiro sozinhos ou se alimentar sozinhos, então, elas ajudam no dia a dia em relação a isso”.

Os dados coletados reforçam a percepção de necessidade formativa, devido a sugestão 

de participante que tenha uma forma de estágio que o profissional participasse antes de atuar 

sozinho na escola, outra pediu visita a instituições que trabalham com pessoas com deficiência 

para poder aprender mais e também há a informação que há um grupo de whatsapp no qual as 

cuidadoras novatas tiram dúvidas com as mais experientes, o que motiva a pensar nesta 

articulação necessária entre e a necessidade formativa e as tecnologias digitais que possibilitam 

a aprendizagem sem a necessidade de um tempo e espaço determinados, dando maior 

flexibilidades as diferenças individuais.

Dentre as formações que já realizaram algumas resolveram questionar que todas tratam 

do mesmo assunto, assim, fica repetitivo e cansativo. Outra gostaria que os temas fossem mais 

aprofundados, porém o tempo é curto. Outra visão é que deveria ser mais prática e menos 

teórica, comentando que meio período seria suficiente.

De acordo com a fala dos membros da equipe gestora entrevistados surgiu a necessidade 

de uma nova subcategoria também voltada aos aspectos formativos dos sujeitos envolvidos no 

processo educacional: Formação para todos os profissionais da escola. Embora com visões 

diferentes, uma apontando aspectos mais coletivos e outra dando maior ênfase ao trabalho da 

sala de aula, as participantes mencionaram em linhas gerais, que deveria haver melhoria na 

formação inicial do professor para que ele não chegue na escola já com barreiras em relação ao 

trabalho que é necessário que seja desempenhado. E propõe também uma formação continuada, 

“uma formação diferenciada, talvez um currículo discutido diferencialmente e todas as 

questões curriculares, eu acho, tem que ser uma discussão curricular, porque, quanto tempo o 

aluno vai ficar? O que ele produz neste tempo? E isso vincula a uma formação melhor, tem que 

ter uma formação melhor, a nossa formação é muito pífia, perto do que a gente encara, e acaba 

sendo uma luta diária”. Também foi mencionado que se precisa de uma “instrumentalização 

específica” para lidar com estudantes que aprendem de uma forma diferente e precisam de 

apoios diferenciados da escola, que a estrutura oferecida atualmente que é composta pelo 

cuidador e seus supervisores técnicos, que são fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, 
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estagiários e professor da Sala de recursos para dar o apoio do professor do ensino comum é 

muito boa, mas que todos da escola tem que conhecer as leis e os conceitos deste atendimento 

para dar certo. As falas dos participantes remetem a pensar que: 

A instituição escolar, conforme sua organização, a maior ou menor 
estruturação de seu projeto de escola, assim como a maior ou menor participação de 
seus atores em sua constituição e gestão, promove maiores ou menores oportunidades 
para sua ação como sujeitos ou sujeitados. Estas não são, entretanto, posições fixas 
nem puras. Há sempre frestas para a ação de sujeitos, que precisam ser aproveitadas 
e/ou criadas. Suas proporções são, entretanto, variadas e variáveis, assim como a 
maneira como cada ator se insere nelas e faz uso do programado. Tirando proveito 
para a sua formação e favorecendo a formação daqueles que estão sob os seus 
cuidados. (Warschauer, 2001, p. 59)

A categoria apresentada a seguir refere-se a: Qualidade de vida, relações e valorização 

profissional do cuidador escolar. A Organização Mundial de Saúde (OMS) definiu qualidade 

de vida como “a percepção do indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura e sistema

de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e 

preocupações” (WHOQOL, 1995). 

Um dos pontos que os participantes mencionaram neste aspecto foram: Como trabalhar 

a relação afetiva com a criança atendida, por que o cuidador acaba criando vínculo com essas 

crianças? Quais cuidados poderiam ser tomados por cada um, para uma melhor qualidade de 

vida no local de trabalho? Sobre a saúde mental e psicológica do cuidador escolar, ou seja, 

como cuidar do cuidador também? Também reivindicam que todos da unidade escolar se 

apropriem de quais são seus direitos e deveres, bem como questionam se existe a possibilidade 

de desenvolver depressão nesta profissão, devido a ser desgastante. Outro ponto mencionado 

foi a relação com a aluno e sua família, bem como as relações dentro da Escola de um modo 

geral, como o aspecto da comunicação (ser avisada de projetos que vão acontecer na escola). 

Pertinente a este contexto, pode-se mencionar o sistema de relações sociais exposto por Pino 

(2005) de acordo com a perspectiva vygotskiana:

Um sistema de relações sociais é um sistema complexo de posições e de papéis sociais, as quais 
definem como os atores sociais se situam uns em relação aos outros dentro de uma determinada 
formação social e quais condutas (modos de agir, de pensar, de falar e de sentir) que se espera 
em razão dessas posições. As relações sociais concretizam-se, portanto, em práticas sociais
(Pino, 2005, p.106).

Assim, especialistas da área trouxeram para a CCVC reflexões sobre estas temáticas, 

porém sabe-se que há assuntos que devido a sua especificidade necessitam do acolhimento de 

um encontro presencial. As temáticas foram abordadas com cunho formativo, no entanto, 
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questões referentes ao adoecimento necessitam tratamento especializado da área da saúde, não 

sendo possível um curso de formação, seja presencial ou a distância, responsabilizar-se por 

estes aspectos, em qualquer profissão. No sentido de atender as possíveis demandas dos 

participantes, estava previsto que, se necessário, fosse realizada escuta técnica de acolhida e 

encaminhamento para acompanhamento, porém, mediante os encontros, tanto presenciais como 

on line, não foi necessário.

Sobre a relação com a família, pode-se perceber aspectos positivos, como uma família 

que foi explicar para a escola como realizar os procedimentos de transferência da cadeira de 

rodas e troca de fraldas, devido a criança ter feito cirurgia no quadril, manifestando cooperação 

e confiança mútua, no entanto, também há relato de outra mãe querer ficar o tempo todo com o 

filho na escola, revelando um aspecto de superproteção e desconfiança.

Quanto as relações profissionais dentro da escola, de um modo geral, afirmaram gostar 

do local de trabalho e do que fazem, com afirmações do tipo “a rotina daqui já faz parte de

mim”, no entanto, houve alguns relatos de dificuldade de conseguir colaboração para as tarefas, 

quando precisam. Pelas observações e relatos, o âmbito valorização profissional precisa ser 

melhorada.

Nesta perspectiva, Oliveira e Limongi (2011) avaliaram a qualidade de vida de 31 

pais/cuidadores de crianças e adolescentes com Síndrome de Down e a influência de aspectos 

sócio demográficos nos resultados obtidos. Concluíram que a qualidade de vida da população 

estudada está boa e que eles estão satisfeitos com a sua saúde. Os pesquisadores também 

concluíram que as variáveis sociodemográficas “grau de instrução” e “nível socioeconômico”

influenciam na qualidade de vida dessas pessoas.

Sobre a subcategoria “Trabalho em rede e a relação entre saúde e educação”, os

participantes descreveram as redes de atendimento que a escola pode e deve contar para que o 

estudante com deficiência possa frequentar a escola, participando de todos os tempos e espaços 

escolares, tendo assim, acesso ao currículo. Os membros da equipe gestora mencionaram o 

Projeto vinculado à Secretaria Municipal de Educação que fornece estes profissionais (cuidador

escolar, supervisores técnicos que são fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais que realizam 

visitas técnicas periodicamente na escola). Também comentaram sobre o importante trabalho 

do Professor do Atendimento Educacional Especializado e dos estagiários de Pedagogia 

contratados em parceria com a Secretaria. De acordo com a Portaria expedida pela Secretaria 

municipal em 2016, complementando as informações dos participantes, também há em cada 

Diretoria Regional de Educação, uma equipe técnica formada de psicólogo, assistente social e 

fonoaudiólogo, além dos profissionais funcionários efetivos da prefeitura que trabalham com
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Formação e Acompanhamento a Inclusão, para complementar este apoio à educação inclusiva 

nas escolas municipais. Não foi mencionado pelos participantes, porém eles podem e devem 

acionar, sempre que necessário o apoio dos Conselhos Tutelares da Região, bem como do 

CRAS, CREAS e rede de saúde da comunidade como as Unidades Básicas de Saúde, CAPSI e 

outros, portanto deve-se pensar em estreitar estas parcerias. Cabe ressaltar que esta estrutura 

mencionada ocorre no município pesquisado, a forma de organização dos apoios necessários 

para a escolarização inclusiva varia de acordo com as características e condições de cada rede 

de ensino.

Neste contexto, uma das participantes também mencionou que seria melhor se 

conseguisse estabelecer parceria com os próprios colegas de trabalho, independentes deles 

serem contratados ou efetivos, se fossem do âmbito administrativo ou pedagógico, que todos 

realmente trabalhassem em prol do aluno, visando uma perspectiva educacional inclusiva.

Em relação a categoria Locomoção, destacam-se duas subcategorias: “Locomoção

pelos ambientes da escola” e “Posicionamento para as atividades escolares”. A maioria dos 

estudantes com deficiência acompanhados pelos cuidadores escolares locomovem-se utilizando 

cadeira de rodas, alguns conseguem andar com apoio, que é redobrado quando o ambiente 

possui escadas. Neste momento entende-se a importância de uma análise biopsicossocial da 

deficiência como proposto pela CIF (OMS, 2004, 2007) e adotado nacionalmente pela Lei 

Brasileira da Inclusão (Brasil, 2015).

Quanto a “Locomoção pelos ambientes da escola” os participantes citaram as 

possibilidades e dificuldades encontradas em seu trabalho, bem como, solicitaram que 

gostariam de saber mais sobre as seguintes temáticas: Locomoção, transferência e 

posicionamento do estudante usuário de cadeira de rodas. Os auxílios na Locomoção, 

abordando aspectos relacionados a Tecnologia Assistiva. Como levar duas cadeiras de rodas ao 

mesmo tempo de um ambiente para outro da escola? A locomoção por escada com as crianças

e por que uma criança é cadeirante, mexe os braços e as pernas, até cruza as pernas, mas não 

anda?

Sobre o Posicionamento observou-se algumas situações como transição da cadeira para 

a maca de troca de fraldas e vice-versa, ajuste de cinto e almofadas de adução e abdução de 

pernas da cadeira de rodas, bem como estudantes que saem/pulam de suas cadeiras de rodas, 

porque querem explorar o espaço. Também situações nas quais o cuidador tinha que 

reposicionar o estudante na cadeira de rodas, porque ele adquiriu o hábito de colocar os pés 

atrás da nuca e na escola eles utilizavam colocar a mesa com recorte em semicírculo na cadeira 
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do estudante com dupla finalidade, de uso como mesa nas poucas atividades que ele realizava 

e também para que ele não tivesse espaço para colocar os pés na cabeça.

Observou-se situações interessantes como de um estudante que a cuidadora mandava a 

criança cruzar as pernas enquanto empurrava sua cadeira de rodas e ele prontamente cruzava e 

relatos complicados como a mesma cuidadora, no início da carreira, foi tirar um estudante 

grande da cadeira de rodas e como ele apresentava espasticidade, quando ela foi pegar para a 

troca, ele entrou em espasticidade e a profissional acabou quebrando o braço.

Em relação ao exposto, infere-se que um posicionamento adequado para as atividades 

escolares promove benefícios para os alunos com deficiência física, ampliando as funções do 

corpo e minimizando a fadiga, entre outros aspectos expostos por Sankako e Codogno (2013), 

melhorando assim sua aprendizagem e por consequência a auto-estima, sobre estes aspectos, 

ainda mencionam que:

O mobiliário ideal para alunos com paralisia cerebral seria aquele que proporcionasse conforto 
e relaxamento, mobilidade, inibisse padrão patológico, não permitisse o excesso de pressão e 
desconforto em áreas corporais específicas, evitasse deformidades, facilitasse a aprendizagem, 
com custo e benefícios compatíveis com o usuário (Sankako & Codogno, 2013, p.162).

Assim, a escola deve pensar todos estes aspectos e articular com profissionais 

capacitados para estas ações. Ao se planejar a CCVC levar-se-á em consideração a relação dos 

dados referentes ao perfil funcional dos estudantes atendidos mencionados nos questionários e 

as expectativas dos cuidadores escolares. Entende-se que Locomoção e posicionamento são 

conceitos diferentes dentro da área da fisioterapia e afins, porém, neste trabalho, 

Posicionamento para as atividades escolares foi designado enquanto subcategoria de 

locomoção, acompanhado de outra subcategoria Locomoção pelos ambientes da escola, devido 

as características das dúvidas apontadas pelos cuidadores que puderam ser esclarecidas pelos 

especialistas no decorrer da participação virtual na CCVC ou nos encontros formativos 

presenciais.

Em relação a categoria “Aspectos relacionados as deficiências e condições de saúde”

os cuidadores escolares mencionaram: Além dos estudos de atualização sobre as deficiências, 

incluindo a paralisia cerebral, gostariam de saber sobre algumas síndromes, como por exemplo 

a Síndrome do X Frágil, também sobre anatomia, microcefalia e sobre como lidar com algumas 

patologias. Outras revelaram que gostariam de saber mais sobre primeiros socorros e 

enfermagem, abrangendo as convulsões, curativos, bandagem e traqueostomia.
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Outros aspectos observados, importantes de serem abordados na CCVC são: não 

modificar ou retirar o recurso de Tecnologia Assistiva recomendado, sem o conhecimento da 

família ou do especialista, como por exemplo: retirar a almofada da cadeira de rodas ou a órtese 

da criança, bem como aspectos da medicalização como o representado na seguinte fala: “vou

falar para a mãe levá-lo ao médico, quem sabe ele passa um remedinho para ele se acalmar” e 

neste contexto que atitudes tomar diante de situações nas quais o estudante com deficiência 

realiza atitudes agressivas mediante funcionários da escola ou colegas, compreendendo a 

medicalização definida como a patologização de comportamentos e modos diferentes de ser,

Goldstein (2016), aponta que:

A alta ocorrência de alunos entendidos pelas professoras como portadores de transtornos e 
dificuldades familiares aponta para a relevância do debate sobre a medicalização junto aos 
professores aos educadores, coordenadores e comunidade escolar, uma vez que há um 
reducionismo muito comum que transforma conflitos institucionais e familiares em transtornos 
psíquicos individuais (p. 16).

Neste sentido, a ótica da medicalização desconhece que muitos dos problemas de 

comportamento apresentado pelos escolares são expressões de problemas sociais, fruto de sua 

história de vida, portanto sua origem não é orgânica. Por esta razão que se faz muito importante 

debater a questão da medicalização no ambiente escolar em todos os níveis e modalidades de 

ensino.

No município estudado, os estudantes tomam um lanche, tipo: leite com achocolatado e 

bolo e posteriormente realizam uma refeição na escola, contendo: arroz, feijão, um tipo de carne 

cozida e salada de vegetais e legumes (cada dia foi observado um cardápio diferente, que não 

foi detalhado aqui, devido a este não ser o objetivo do trabalho). Portanto, colaborar nesta hora 

da alimentação suscitou muitas dúvidas nos cuidadores escolares sobre a Alimentação, gerando 

esta categoria cujos interesses manifestados foram: conhecer mais sobre a necessidade de 

algumas crianças na ingestão de alimentação pastosa, a deglutição e a disfagia, bem como o uso 

de sonda gástrica e os auxílios que podem ser usados na alimentação como os recursos de 

Tecnologia Assistiva, uma colher entortada ou prato com ventosa, por exemplo, que favorecem 

a independência da criança na hora da alimentação e a atuação do cuidador no incentivo a sua 

autonomia, como por exemplo na escolha do tipo de alimentos ou sua quantidade.

Algumas crianças necessitam somente de supervisão ao alimentar-se para não 

colocarem um pedaço excessivamente grande na boca ou se engasgar, outras requerem auxílio 

para abrirem embalagens e tem também casos de alimentação pastosa que requer técnicas 

específicas no procedimento de alimentar esta criança. Interessante as estratégias observadas 
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para o desenvolvimento do hábito alimentar nestes estudantes, como por exemplo, deixar 

sempre um pedaço do bolo ou pão a vista do estudante, porém, fora do alcance de sua mão, para 

que ele não saia da mesa com a sua cadeira de rodas porque está vendo que tem mais comida, 

para finalizar ele come este último pedaço e assim quer sair logo da mesa da refeição. Outra 

estratégia é colocar a mão sobre a mão da criança para direcionar o pegar a comida com o talher 

e levar a boca, posteriormente é necessário somente um toque na mão, na sequência o comando 

verbal até a conquista da independência para se alimentar.

No ensino fundamental uma das principais atividades desenvolvidas pelos participantes 

desta pesquisa é Higiene, na troca de fraldas, atividade na qual é reconhecida a menor 

colaboração pelos participantes, na qual, outra pessoa da escola só se dispõe a realizar esta 

atividade se o cuidador faltar. Nesta situação, normalmente, a direção designa uma pessoa para 

realizar esta troca. A colaboração que ocorre, quando necessária, é na transposição da criança 

para a maca/trocador e depois de volta para a cadeira de rodas.

Porém, percebe-se que as cuidadoras escolares realizam esta atividade com bastante 

cuidado, atenção e carinho, normalmente conversando com a criança e incentivando tanto sua 

independência, de acordo com seu perfil funcional, como sua autonomia, deixando que ajude 

no que puder, como por exemplo, soltar o cinto da cadeira, travar sua cadeira de rodas, segurar 

o lencinho umedecido, entre outras ações que a criança conseguir ou escolher realizar para 

colaborar na troca. Nessa ocasião, algumas crianças se comunicam, pela fala, balbucios ou

gritinhos com a cuidadora expressando-se quanto ao toque do lencinho umedecido se está 

gelado, se a maca está fria, entre outros. Neste sentido, Ferland (2009) expõe sobre o toque em 

relação ao desenvolvimento infantil:

A pele e as sensações que registra levam à criança uma informação importante, permitindo que 
ela se proteja e também descubra seu corpo e os objetos do ambiente. Existem de fato dois 
sistemas táteis: o sistema de proteção e o de discriminação. O sistema de proteção permite à 
criança reconhecer o que é quente, frio, doloroso e reagir. . . . Quanto ao sistema de 
discriminação, é um sistema de reconhecimento. Ele permite reconhecer, entre outras coisas, as 
diferentes texturas dos objetos: macio, rugoso, resistente (p. 82).

Há outras situações que requerem a atenção da cuidadora quanto a higiene além da troca 

de fraldas, por exemplo, em situações quando algum estudante da sua lista de atendimento 

vomita ou está com o nariz escorrendo, ela vai e limpa. Foi observado também estímulo a 

noções de higiene, como por exemplo a lavagem das mãos e elogiar quando a criança está bem 

penteada e perfumada ou acompanhar estudante usuário de cadeira e rodas na ida ao banheiro.
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Em relação aos “Aspectos psicológicos e do desenvolvimento” as participantes

indicaram que gostariam de conhecer sobre o comprometimento psicológico das crianças de 

cada deficiência, outro aspecto seria entre a psicologia e a assistência social bem como saber 

melhor o que um aluno com déficit de atenção, sente e ouve. Gostariam de saber como lidar 

com os alunos. Como educar um autista na escola, com muitas dificuldades e como dar apoio 

psicológico aos alunos. Também indagaram o que fazer com alunos que possuem condição de 

evolução, mas não são acompanhados e que deveria ser feito uma campanha para não 

discriminarem os alunos com deficiência.

De acordo com Vygotski (1997) o que decide o desenvolvimento da pessoa com 

deficiência, não é somente a característica desta própria deficiência e sim suas consequências 

psicossociais. Neste contexto, ele afirma, nos fundamentos da defectologia, que uma criança 

com atraso de desenvolvimento, não é simplesmente menos desenvolvida por causa da 

deficiência e sim, ela se desenvolve de outro modo. Ao estudar os processos de 

desenvolvimento cognitivo das crianças com deficiência, de acordo com esta perspectiva, 

percebe-se que todas as crianças, independente da deficiência que possua, seguem os mesmos 

princípios do desenvolvimento, a diferença encontra-se que, devido aos impedimentos 

proporcionados pela deficiência, elas podem, de acordo com o estímulo social recebido, ser a 

propulsão necessária para a busca de rotas alternativas de desenvolvimento em um movimento 

compensatório. Estes processos de compensação não se orientam a complementar a deficiência

e sim, a superar as dificuldades criadas pela deficiência.

Outro aspecto relatado pelas participantes foi a necessidade de falar sobre inclusão com 

os professores, trabalhar o desenvolvimento de atividades para os alunos com os professores e 

como dar apoio às atividades curriculares. Estas últimas expressões revelam o quanto eles 

percebem a necessidade de um acompanhamento pedagógico mais efetivo em relação aos 

alunos, porém tem consciência que sua formação não os habilita para tal, embora tenham muito 

boa vontade.

A última categoria levantada foi referente a Inclusão e para possibilitar o 

enriquecimento da discussão foi necessário subdividir em três subcategorias:  Perspectiva 

educacional inclusiva, Colaboração das estagiárias e Um olhar sobre o cuidado. Em relação a 

perspectiva educacional inclusiva emergiram falas favoráveis e outras contrárias, como por 

exemplo, alguns participantes que gostariam de saber mais sobre a inclusão e mencionaram a 

lição de superação que estes alunos dão para todos da escola, também indagaram sobre o que 

estas crianças sentem em relação aos outros que não tem o mesmo problema que elas? Será que 

elas são felizes? E quando elas crescerem, como será a sua aceitação? Uma participante
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questionou: por que estas crianças estão na escola? E afirma que na sua visão deveriam ficar só 

por uma hora porque não têm evolução. E se tivessem a oportunidade, perguntariam aos 

especialistas: Porque alguns professores dizem que não tem experiência para trabalhos 

inclusivos e sempre perguntam por que estes alunos estão na escola e se a inclusão funciona na 

prática na opinião dos especialistas, porque não é isso que vemos na escola.

Percebe-se que, embora haja membros da comunidade escolar engajados em promover 

uma educação inclusiva no enfoque proposto pela legislação educacional vigente e enfatizando 

os benefícios da educação inclusiva para os estudantes com e sem deficiência como proposto 

por Stainback e Stainback (1999), há outra parcela de professores e funcionários que se 

desresponsabilizam e não acreditam nas potencialidades do estudante com deficiência. Neste 

contexto, Pimentel (2016) afirma que para se promover a possibilidade de ações educativas 

inclusivas, nos diversos espaços da escola, os funcionários:

. . . também podem desenvolver uma prática inclusiva, quando rompem com a cultura excludente 
que direciona as atitudes da maioria da população numa sociedade segregadora e 
preconceituosa. . . . Desse modo, a práxis social dos sujeitos que compõe a escola trará subsídios 
para que se rompa a mediocridade que respalda as ações pedagógicas que culminam na 
repetência e evasão e que se amparam no discurso da não aprendizagem e da impossibilidade 
de se trabalhar com a diversidade (p.18).

Muitas vezes, esses profissionais que não acreditam na perspectiva educacional 

inclusiva, deslocam problemas educacionais gerais, como a falta de funcionários e o excesso 

de alunos por turma para a presença dos estudantes com deficiência na escola, porque este 

público requer um planejamento e atenção diferenciados, porém não questionam outras 

mudanças estruturais necessárias na educação como um todo.

Em relação a “Colaboração das estagiárias” pode-se perceber sua relevância, por meio 

da fala: é uma formação que deveria ser muito mais valorizada em si, porque quando você pega 

uma estagiária que teve esta vivência um ano, dois anos, ela vai ser outro tipo de profissional, 

muito, muito, mais abrangente. Bem como, revela uma expectativa muito grande da equipe 

gestora em relação sua atuação na escola, evidenciada na solicitação que fosse uma estagiária 

para cada estudante com deficiência. Referente ao exposto Giangreco (2010) afirma que uma 

estagiária ou cuidador para cada estudante com deficiência poderia resultar em menos 

envolvimento e atitudes do professor da turma junto a este estudante, o professor terá menos 

preocupação em realizar flexibilização curricular, não há melhora na colaboração entre 

professores ou busca de intervenções efetivas no âmbito escolar. Atualmente, a legislação 
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pertinente desta Secretaria Municipal de Educação menciona o quantitativo de uma estagiária 

por turma de alunos que contenha um ou mais estudantes com deficiência.

Para finalizar, percebe-se” Um olhar sobre o cuidado”, dedicado a comentar que,

mesmo, em meio a situações adversas que ocorrem no ambiente escolar, como o bullying e 

outras. Há iniciativas individuais de acolhimento e cuidado com o outro que precisariam ser 

mais valorizadas pelo coletivo escolar como por exemplo a cuidadora escolar que se preocupa 

com o bem-estar do aluno na escola e indaga se poderia fazer mais por ele, além da higienização, 

alimentação e locomoção.

Outro ponto importante a ser abordado neste aspecto é a questão do vínculo saudável,

no qual os profissionais da educação devem se envolver com o estudante, ser empáticos, porém 

conhecer as técnicas para evitar um envolvimento não profissional, que por vezes, causa 

adoecimento aos profissionais que trabalham com pessoas em diversas áreas, não só na 

educacional. Percebe-se que muitos cuidadores escolares, embora tenham boa vontade, 

encaram seu trabalho como uma situação de caridade e benevolência e não se preocupam com 

os aspectos técnicos e profissionais do mesmo, de acordo com a observação realizada. As falas, 

impregnadas pelo discurso do modelo médico da deficiência, remetem a pessoas que gostam de 

cuidar e ajudar o próximo, mas, não acreditam na perspectiva educacional inclusiva ou que 

realmente este estudante precise frequentar a escola.

Assim, foi exposto um delineamento amplo do planejamento a ser detalhado na CCVC, 

com as questões importantes trazidas pelos participantes da pesquisa e detalhadas em uma 

perspectiva dialógica com pesquisadores da área. Pretende-se que estes tópicos elencados sejam

detalhados em conteúdos formativos na Comunidade Colaborativa Virtual constituindo-se em 

módulos temáticos.
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6 SEGUNDO ESTUDO

Neste segundo estudo de desenvolvimento da pesquisa, será apresentada a Comunidade 

Colaborativa Virtual dos Cuidadores (CCVC) delineada a partir dos resultados do primeiro 

estudo e neste sentido, este segundo estudo procurou planejar e avaliar, de acordo com a opinião 

dos cuidadores escolares, a usabilidade da plataforma virtual para detectar possíveis ajustes à 

plataforma e das características pedagógicas das atividades propostas, bem como, refinamento 

do delineamento metodológico da pesquisa.

Expõe-se aqui a pretensão de desenvolver uma Comunidade Colaborativa Virtual dos 

Cuidadores (CCVC) para o aperfeiçoamento profissional dos cuidadores escolares, com base 

na necessidade verificada mediante pesquisa empírica consoante com as perspectivas teóricas 

expostas. A partir da definição de comunidade virtual, optou-se por esta denominação para 

reafirmar alguns conceitos imprescindíveis para a realização deste trabalho que serão 

comentados a seguir: como o caráter de comunidade tão importante para a perspectiva 

educacional inclusiva, ou indo mais além, para a construção de uma sociedade inclusiva. A 

intencionalidade colaborativa, conforme aponta Cortelazzo (2009):

A construção de ambientes de aprendizagem colaborativa requer uma compreensão do ambiente 
com base em uma descrição do que ele oferece e de como ele pode ser alterado a partir das 
interações de seus participantes. A produção individual, o compartilhamento, a apreciação e 
avaliação da produção do outro, a disponibilidade e abertura para a crítica do outro, o respeito 
mútuo bem como um processo permanente de intercomunicação são elementos relevantes para 
que o ambiente de aprendizagem responda aos objetivos de sua criação (p. 57).

A palavra virtual na nomenclatura da Comunidade Colaborativa Virtual dos Cuidadores 

(CCVC) pretende ressaltar a interface da cybercultura com a formação continuada e o termo 

Cuidadores discrimina os cuidadores de estudantes com deficiência nas escolas enquanto 

participantes.

Pelo fato de ser uma comunidade colaborativa virtual, com proposição de formação 

continuada e não inicial, não há intenção de determinar carga horária, grade curricular e 

sequenciação dos conteúdos da plataforma, há a liberdade do participante de navegar pelos 

módulos conforme seu interesse ou necessidade profissional, na mesma perspectiva dos 

hipertextos e hiperlinks, bem como, tanto o mediador como qualquer participante podem postar 

assuntos, imagens, etc., fomentando a participação de todos. A intenção não é de um curso 

formal e sim de uma comunidade colaborativa virtual de aprendizagem sem hierarquização do 

saber, todos colaboram neste espaço virtual com seu conhecimento seja teórico ou pautado na 



 
 
 

167 
 

prática e a mediação fará a colaboração para que se perceba a abordagem teórica que respalda 

esta prática ou vice-versa.

6.1 PARTICIPANTES
 

Este estudo contou com a participação de seis cuidadores escolares que atuavam 

respectivamente em três Escolas de Educação Infantil jurisdicionadas por uma das Diretorias 

de Educação e outros três em Escolas da outra Diretoria Regional de Educação da região 

pesquisada, que aceitaram participar do estudo e atenderam aos critérios de inclusão já 

mencionado, haja vista, que neste caso elas pertencem à Escolas de Educação Infantil e não do 

Ensino Fundamental como nos demais estudos desta pesquisa.

6.2 EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS

Este segundo estudo, teve a duração de um mês no primeiro semestre de 2018, no qual 

foram desenvolvidos ao menos um conteúdo planejado de cada módulo abordado na CCVC

pelas participantes. Ao final deste período foi realizado preenchimento da escala de Satisfação

do usuário, SUS (Apêndice F), elaborada por Brooke (1996) e adaptada por Donati (2016). 

Após o preenchimento da escala pelos cuidadores, foi realizada entrevista semiestruturada 

complementar com os participantes para avaliação da CCVC quanto a usabilidade, as temáticas 

e organização da comunidade virtual. Em decorrência desta avaliação as proposições de ajustes 

na plataforma da CCVC sugeridos pelas participantes, serão apresentadas nos resultados deste 

segundo estudo.

Cabe também informar que o equipamento utilizado para execução desta pesquisa foi o 

gravador contido no celular, para registrar em áudio as entrevistas, bem como, foram

necessários computadores, tablets ou celulares com acesso à internet (smartphones) e a 

Plataforma on-line Moodle, para execução deste segundo estudo. Para a implantação da 

Comunidade Virtual foi necessária conexão e espaço na internet - Host, na plataforma Moodle, 

com habilitação configurada para computador e equipamentos móveis, que foi providenciada, 

a pedido da pesquisadora, pela equipe de Suporte do site e-disciplinas da USP.

Para planejamento do conteúdo dos módulos foram utilizados diversos materiais para 

acesso ao conhecimento: foram produzidos doze vídeos especialmente para a CCVC com a 

participação de especialistas de acordo com a temática, que será detalhada nos resultados deste 

estudo. Os vídeos foram planejados quanto a forma e o conteúdo pela pesquisadora em parceria 
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com os especialistas voluntários e foram editados pela pesquisadora em parceria com auxiliares 

de pesquisa. Depois foram hospedados no site e_aulas da USP, com possibilidade de 

visualização por todos os participantes, a qualquer momento, porém, sem a permissão de 

download e realizado o link para a plataforma Moodle como Projeto de Extensão hospedado no 

e_disciplinas USP. Também foram usados outros materiais didáticos como textos elaborados 

pelos especialistas para esta finalidade, vídeos e cartazes de acesso aberto disponíveis na rede 

de internet tratando de assunto convergente.

A plataforma Modular Object Oriented-Dynamic Environment (Moodle) é um 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), livre e de acesso aberto, ou seja, qualquer pessoa 

pode usar ou fazer modificações. Ele é um dos AVA mais conhecidos e utilizados no meio 

educacional no Brasil. Foi concebido na década de 90 para servir de ambiente para uma 

aprendizagem colaborativa. Segundo Santos, Balbino e Gomes (2015) “o fato de ser altamente 

personalizável o torna sujeito a falhas na fase de personalização, principalmente, envolvendo 

problemas de usabilidade” (p. 342).

O Moodle oferece uma gestão aos participantes por meio senha e configurações do perfil 

e funções como emissão de relatórios, entre outros. Apresenta ferramentas para comunicação 

assíncrona: fóruns, mensagens, e-mails, murais e blogs, bem como síncrona: chat. Oferece 

também, ferramentas para avaliações de aprendizagem individuais ou coletivas (tarefas, lições, 

diários de bordo, vídeos, questionários, glossários e wikis); bem como enquetes. Estas 

funcionalidades foram utilizadas de maneira diversificada nas atividades propostas na CCVC 

com a finalidade de tornar a participação mais variada e enriquecedora aos participantes.

O instrumento System Usability Scale (SUS), elaborado por Brooke (1996) apresenta-se 

como um questionário de avaliação de usabilidade composto por dez questões fechadas de 

múltipla escolha, sendo cinco afirmações sobre aspectos positivos do uso da plataforma e outras 

cinco sobre os aspectos negativos. A SUS está configurada em modelo de escala Likert, 

aplicável a uma ampla gama de sistemas e tipos e tecnologia e procura demonstrar o nível de 

satisfação atingido pelo usuário ao utilizar o site.

A usabilidade é definida pelo contexto de uso, de acordo com Brooke (2013), assim, a 

SUS é comparável a outras escalas padronizadas de usabilidade e traz como objetivos de uso: 

fornecer uma medida das percepções subjetivas das pessoas sobre a usabilidade de um sistema 

em um curto espaço de tempo, em uma única sessão de avaliação. Outras vantagens expostas

pelo autor é que pela escala SUS é possível detectar diferenças em amostras menores em relação 

a outros questionários e foi disponibilizada gratuitamente. Segundo Thomas (2015) a SUS é 

uma escala de aplicação rápida e simples, válida e confiável.
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6.3 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS
 

 O contato com cada uma das seis cuidadoras foi realizado individualmente pela via de 

sua escola de atuação, mediante autorização da direção escolar. Foi agendada uma reunião na 

própria escola, na qual foi explicado sobre a pesquisa e assinado tanto o termo de autorização 

do diretor como o termo de consentimento livre e esclarecido do participante.

Neste encontro foi realizado o cadastro da participante na CCVC, fornecida orientações 

básicas de navegação, foi solicitado que preenchessem o questionário inicial e questionado se 

havia alguma dúvida, assim, quando houve, foi esclarecida. Na sequência, foi solicitado que a 

participante acessasse a CCVC pelo período de um mês, conforme sua disponibilidade e que ao 

finalizar este período a pesquisadora retornaria para o preenchimento de uma escala e entrevista 

sobre o uso da plataforma. Na ocasião foi solicitado também que a direção da escola 

disponibilizasse um computador com acesso à internet para que a cuidadora pudesse utilizar, 

solicitação que foi atendida em todas as unidades escolares, porém, as participantes preferiram 

acessar do próprio celular.

Passado o período combinado, a pesquisadora retomou o contato com a escola e foi 

agendada a reunião com cada cuidadora individualmente, posto que, cada uma trabalhava em 

uma escola diferente. Nesta reunião as cuidadoras preencheram a Escala System Usability Scale 

(SUS) e na sequência foi realizada uma entrevista semiestruturada para identificar as 

motivações de cada uma das respostas apresentadas na escala de usabilidade, valorizando os 

aspectos pedagógicos da plataforma, conforme proposto por Matos e Piconez (2012).

6.4 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS
  

No intento de conhecer a satisfação subjetiva de uso da plataforma, foi realizada a 

mensuração da escala SUS. Para calcular esta pontuação foram seguidas as orientações de 

Brooke (1996). A SUS produz um único número representando uma medida composta da 

usabilidade geral do sistema, deve ser observado que as pontuações para itens individuais não 

são significativas por si mesmas. No primeiro campo à esquerda a participante encontra a 

pergunta: Assinale de acordo com o que mais reflete sua experiência de uso da CCVC e logo 

abaixo as dez afirmações da escala. Para calcular a pontuação desta escala Likert de 

classificação de um a cinco, onde um representa “discordo totalmente” e cinco “concordo

plenamente”. Primeiro calcule as contribuições da pontuação de cada item, esta contribuição da 

pontuação de cada item varia de zero a quatro. Para os itens um, três, cinco, sete e nove, a 
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contribuição da pontuação é a posição da escala menos um. Para os itens dois, quatro, seis, oito

e dez, a contribuição é de cinco menos a posição da escala. Multiplique a soma das pontuações 

por 2,5 para obter o valor global da SUS. As pontuações do SUS têm um intervalo de zero a 

100. Estas orientações de pontuação foram transferidas para uma planilha em Excel para 

calcular a pontuação da usabilidade da CCVC percebida de acordo com cada uma das 

participantes.

Os dados oriundos das entrevistas realizadas após a aplicação da SUS foram 

categorizados conforme a temática definida a priori pelas afirmações da escala, porém, por se 

tratar de entrevista semiestruturada, houve abertura para complementações e inferências das 

entrevistadas. Ao final de cada entrevista, foram solicitadas sugestões tanto de melhorias na 

plataforma como de novas temáticas suscitadas pela participação na CCVC. Os resultados, tanto 

da escala como das entrevistas serão apresentados quanti e qualitativamente a seguir.

6.5 RESULTADOS E DISCUSSÃO DO SEGUNDO ESTUDO

 

Para que a CCVC pudesse ser analisada pelas cuidadoras participantes deste estudo, foi 

necessário todo um planejamento de elaboração do AVA que será descrito como primeiro item 

nos resultados. Na sequência serão expostos os resultados quanti e qualitativos da avaliação da 

usabilidade da plataforma da Comunidade Colaborativa Virtual dos Cuidadores (CCVC), na 

opinião das cuidadoras.

6.5.1 Planejamento e apresentação da CCVC
 

Neste item será abordado como transcorreram o planejamento e a apresentação da 

CCVC aos participantes. 

A partir dos resultados do primeiro estudo, de posse das informações sobre a realidade 

escolar encontrada, as características deste profissional e suas necessidades formativas foi 

elaborada a CCVC. Cada categoria encontrada no primeiro estudo veio a se tornar um Módulo 

de aprendizagem na CCVC. Nesta comunidade, cuja moderadora será a pesquisadora, os 

cuidadores encontraram hipertextos, hiperlinks, entrevistas com especialistas, vídeos e demais 

fontes de informação, que se estima, serem úteis para sua atuação profissional. Entende-se nesta 

pesquisa o termo colaborativo, na medida em que todos os participantes poderão colaborar com 

a comunidade manifestando suas opiniões, dúvidas e sugestões voltadas aos assuntos de 

interesse por meio dos fóruns e outros recursos planejados na plataforma. Os conteúdos 
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principais foram elencados mediante os resultados do primeiro estudo. A partir disto, as 

temáticas levantadas pelos participantes foram encaminhadas pela moderadora e respondidas 

por profissionais da educação, saúde, tecnologia e/ou outros. 

Ressalta-se que a Comunidade Virtual é um complemento formativo, servindo como 

aperfeiçoamento, atualização e momento de sanar dúvidas. O caráter é de acompanhamento à 

prática do cuidador. Não substitui a formação inicial que hoje é responsabilidade da entidade 

contratante, seja do setor público ou privado, muitas vezes oferecido por empresas terceirizadas.

A CCVC poderá ser utilizada pelos cuidadores em momentos de insegurança sobre como tratar 

em determinada situação ou deficiência e o profissional não se recordar detalhadamente do 

procedimento a ser realizado, porque, de forma diferente de um curso, que pressupõe uma 

sequência didática de exposição dos assuntos, na CCVC o participante terá a liberdade de 

“navegar” pelos diversos assuntos e temas, não pressupondo uma linearidade temática. Este 

formato de apresentação dos conteúdos deve-se ao fato dos hiperlinks possibilitarem que o 

cuidador busque determinada informação e a localize na página/site de maneira objetiva, 

atendendo às suas expectativas e necessidades prementes referentes ao seu cotidiano 

profissional de maneira objetiva, esclarecedora e crítica.

A elaboração dos vídeos instrucionais se deu da seguinte maneira: foi realizada uma 

reunião de briefing para especificações dos conteúdos e formas dos vídeos com cada um dos 

especialistas convidados, cada reunião ocorreu presencialmente ou a distância pela plataforma 

de comunicação on-line Skype. Na ocasião os profissionais assinaram um termo de autorização 

de uso da imagem e áudio. Alguns vídeos foram filmados pela pesquisadora, outros pelos 

próprios especialistas convidados e encaminhados à pesquisadora, na sequência os vídeos 

foram editados com colaboração de auxiliar de pesquisa, inseridos no host do E-aulas USP e 

conforme o desenvolvimento dos assuntos na CCVC eram postados, via link, na plataforma 

Moodle pela pesquisadora, seguidos por uma atividade relacionada a temática, desenvolvida 

especialmente para esta finalidade e com intencionalidade de fomentar a participação, reflexão 

e troca de experiências entre pares, neste sentido, a pesquisadora atuou como mediadora na 

CCVC.

Em relação ao design da CCVC, a plataforma Moodle permite sua customização e assim

foram inseridos rótulos ilustrados temáticos para demarcar a especificidade de cada módulo, 

conforme as categorias apresentadas nos resultados do primeiro estudo. Foram realizados 

ajustes no layout para que a sala virtual adquirisse a identidade visual da CCVC buscando 

interface amigável voltada as características reveladas pelos participantes, tendo em vista tanto 

os aspectos funcionais quanto estéticos. Depois de todo este processo de planejamento, quando 
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o participante acessou a CCVC ele se deparou com o site do curso de Extensão da USP, 

conforme demonstra-se na Figura 11.

Figura 11: Design da tela inicial para entrada na CCVC.

Fonte: Curso de extensão USP: Comunidade Colaborativa Virtual dos Cuidadores.

O acesso foi realizado via link demonstrado no canto superior da figura, outras 

informações necessárias para o acesso virtual como o login, senha e orientações de 

procedimento, de como conectar-se à CCVC, foram trabalhadas individualmente na primeira 

reunião presencial com as participantes. Todos os vídeos possuem uma vinheta de abertura com 

as especificações sobre a pesquisa e módulo ao qual pertence, como demonstrado na Figura 12.

Figura 12 – Exemplo da vinheta de abertura dos vídeos contidos nos módulos temáticos da CCVC

Fonte: Curso de extensão USP: Comunidade Colaborativa Virtual dos Cuidadores.
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Assim, ao clicar sobre a seta, o vídeo é iniciado. O primeiro Módulo que o participante 

encontra na CCVC é o de Apresentação, neste módulo há um vídeo que apresenta a CCVC

conforme característica demonstrada na Figura 13.

Figura 13 – Vídeo de apresentação da CCVC

Fonte: Curso de extensão USP: Comunidade Colaborativa Virtual dos Cuidadores.

Neste vídeo de apresentação consta uma visualização do que o participante encontrará 

na CCVC. Inicia com a imagem da moderadora que se apresenta e explica que esta Comunidade 

Virtual se constitui em um espaço formativo sobre os saberes e fazeres do cuidador de 

estudantes com deficiência nas escolas, bem como faz parte da pesquisa de doutorado sobre a 

temática. A moderadora esclarece que foi pensado este formato de Comunidade Virtual para 

facilitar o acesso dos participantes, pois, poderão acessar esta página de acordo com a sua 

conveniência, em qualquer horário disponível e por qualquer dispositivo, seja pelo computador, 

tablet ou celular, basta ter acesso à internet.

No vídeo é comunicado aos participantes que na CCVC encontrarão, hipertextos, 

hiperlinks, entrevistas com especialistas, vídeos e demais fontes de informação que serão úteis 

para sua atuação profissional e todos poderão colaborar com a comunidade manifestando suas 

opiniões, dúvidas e sugestões voltadas aos assuntos de interesse por meio dos fóruns e outros 

recursos planejados na plataforma. Há o esclarecimento que os primeiros assuntos, disparadores 

para o debate foram escolhidos dentre os temas mais solicitados em um questionário que foi 

aplicado anteriormente com alguns cuidadores. O vídeo se encerra com uma solicitação acerca 

das regras de participação na comunidade e com a solicitação do preenchimento do questionário 
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inicial, nomeado na CCVC como: Sua apresentação para que possamos nos conhecer melhor. 

Então, a mediadora se despede e informa que qualquer dúvida os participantes poderão entrar 

em contato, seja pela CCVC, por e-mail, telefonema ou whatsapp.

Serão demonstrados a seguir os demais módulos na sequência em que eles aparecem na 

CCVC, porém, é importante enfatizar que eles não precisam necessariamente serem explorados 

nesta sequência, a comunidade prima pela não linearidade e pretende-se que as aprendizagens 

ocorram conforme interesse do participante. A título de exemplificar será demonstrada uma 

postagem de cada módulo. No Módulo “Locomoção” pretende-se explorar temáticas 

relacionadas a “Locomoção pelos ambientes da escola” e “Posicionamento para as atividades

escolares”. conforme Figura 14, que será comentada na sequência.

Figura 14 – Tela introdutória do Módulo sobre locomoção

Fonte: Curso de extensão USP: Comunidade Colaborativa Virtual dos Cuidadores.

Na Figura 14 demonstra-se um exemplo de atividade do módulo, para trabalhar a 

temática da transferência para a cadeira de rodas e vice-versa, inicia-se com um texto 

introdutório da fisioterapeuta convidada, na sequência, ao clicar sobre a imagem, o participante 

pode assistir a um vídeo, no qual a fisioterapeuta realiza alguns exemplos de transferência com 

crianças de idades e perfis variados, depois os participantes foram convidados a comentar no 

fórum o quanto acharam este vídeo útil para a sua atividade profissional.

Outro Módulo da CCVC se refere a “Alimentação”, conforme Figura 15.
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Figura 15 – Tela introdutória e vídeo contido no Módulo sobre Alimentação

Fonte: Curso de extensão USP: Comunidade Colaborativa Virtual dos Cuidadores.

Este outro vídeo, demonstrado na Figura 15 em formato de entrevista com uma 

fonoaudióloga convidada cujo tema tratado foi disfagia. A convidada apresentou aspectos 

teóricos, enriquecido com imagens e deu dicas práticas sobre a alimentação de pessoas com 

esta característica, sempre deixando claro que os casos são particulares, então, o recomendado 

é seguir a orientação do profissional que acompanha a criança. Na sequência há o Módulo sobre 

Higiene, exibido na Figura 16.

Figura 16 – Módulo sobre Higiene

Fonte: Curso de extensão USP: Comunidade Colaborativa Virtual dos Cuidadores.
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Demonstra-se a diversidade de abordagens possibilitada pela plataforma, assim, buscou-

se que por meio das atividades variadas, fosse um dos parâmetros de motivação para os 

participantes. Neste caso, ao clicar no PDF, os participantes têm acesso a uma cartilha voltada 

a trabalhar a temática “Higiene Bucal para pessoas com TEA”, por meio de figuras de 

Comunicação Suplementar e Alternativa com ênfase na rotina. Este material foi desenvolvido 

por Zink, Moral, Shimabukuro e Molina (2017) e disponibilizado pelos autores. Na sequência 

os participantes são convidados a colaborarem no fórum, tanto respondendo às perguntas 

formuladas como comentando postagens dos colegas.

O próximo Módulo apresentado se refere a Qualidade de vida, formação e valorização 

profissional do cuidador escolar. Neste módulo há vídeos e atividades pensando na qualidade 

de vida física e mental do cuidador, a relação entre cuidado e vínculo bem como as relações 

sociais no ambiente de trabalho. O Módulo Qualidade de vida, formação e valorização 

profissional do cuidador escolar é demonstrado na Figura 17.

Figura 17 – Módulo sobre a Qualidade de vida, Formação e Valorização profissional do Cuidador Escolar

Fonte: Curso de extensão USP: Comunidade Colaborativa Virtual dos Cuidadores.

A Figura 17 está mostrando uma parte da vinheta do vídeo para demonstrar que cada 

um dos vídeos, além da tela inicial já mostrada também contém informações sobre o módulo, a 

temática e sobre a pesquisa. Neste vídeo, o Professor de Educação Física convidado, demonstra 
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para os cuidadores e os convida a realizarem atividades de alongamento, que podem ser feitas 

no local de trabalho para evitar lesões musculares, devido a algumas atividades realizadas pelo 

cuidador, como por exemplo a transferência da carteira escolar para a cadeira de rodas, entre 

outras situações. Além dos exercícios, informa sobre o tipo de roupa adequada para sua 

realização e se há casos de restrição por ordem médica. Como em todos os outros, na sequência 

há uma atividade.

O próximo Módulo a ser comentado trata da Comunicação, referindo-se 

prioritariamente aos aspectos da comunicação com o estudante. A comunicação entre o 

cuidador e colegas de trabalho, gestão ou família do estudante, entre outros, será abordado no 

Módulo de qualidade de vida quando abordado sobre as relações sociais no trabalho. A figura

18 demonstra uma das telas referente a assuntos abordados no Módulo Comunicação.

Figura 18 – Tela introdutória e vídeo sobre Comunicação Alternativa contido no Módulo sobre Comunicação

Fonte: Curso de extensão USP: Comunidade Colaborativa Virtual dos Cuidadores.

O conteúdo deste vídeo gravado pela pesquisadora demonstra para o cuidador assuntos 

básicos sobre a Comunicação Suplementar e Alternativa (CSA) e como este profissional pode 

colaborar para ampliar a comunicação do estudante que não utiliza a linguagem oral em parceria 

com o professor do AEE e da família. Quais são os aspectos ele deve observar no 

desenvolvimento do estudante e comunicar ao professor. Incentivo ao diálogo com os demais 

colegas na hora de intervalo, entre outros. Nas atividades, os cuidadores tiveram espaço para 
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comentar sobre as experiências vividas com usuários de Sistemas de Comunicação Alternativa

tanto nas escolas como em outros ambientes.

O Módulo Deficiências e Saúde trata de aspectos relacionados as deficiências e 

condições de saúde, tendo em vista o modelo social da deficiência, a abordagem dos temas 

deste módulo que abordou sobre o público-alvo da educação especial enfocando a discussão

que deficiência não é doença, é uma condição da pessoa que deve ser respeitada e que ela tem 

direito ao ensino de qualidade com equidade. As condições saúde abordadas são as que 

permeiam a atividade profissional do cuidador como por exemplo, estudantes que apresentam 

convulsão, como proceder em caso de febre, procedimentos para administrar medicamento com 

receita médica e conhecimento da direção escolar, entre outros. A Figura 19 demonstra a 

visualização do Módulo pelo cuidador no seu dispositivo.

Figura 19 – Exemplo do módulo sobre Aspectos relacionados as deficiências e condições de Saúde

Fonte: Curso de extensão USP: Comunidade Colaborativa Virtual dos Cuidadores.

A Figura 19 revela a tela final dos vídeos, na qual há o esclarecimento quanto a 

autorização das pessoas que aparecem no vídeo ou seus responsáveis. Este vídeo 

especificamente tratou sobre a temática da Surdez, sobre a Comunidade Surda, funções do 

intérprete, Língua brasileira de sinais (LIBRAS), entre outros temas relacionados, ao final 

também houve uma atividade disparadora de discussão.
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Em outros vídeos foram abordadas as temáticas Paralisia Cerebral, Deficiência 

intelectual, orientação e mobilidade para a pessoa com deficiência visual, autismo, entre outros.

Procurando localizar as possibilidades de atuação do cuidador junto a este público, como por 

exemplo, um estudante surdo, dificilmente precisará de cuidador e sim de outro apoio que 

atenda a sua necessidade, porém, se este estudante tiver deficiência múltipla pode vir a precisar, 

assim, discute-se que todos os profissionais da escola deveriam ter conhecimentos básicos das 

necessidades apresentadas pelas pessoas com deficiência. Como já mencionado, os apoios 

devem ser implementados mediante o perfil do estudante e não pela deficiência apresentada.

O próximo módulo que será demonstrado se refere aos aspectos psicológicos e do 

desenvolvimento humano, conforme Figura 20.

Figura 20 – Exemplo de cartaz constante de atividade do Módulo sobre aspectos Psicológicos e do 
Desenvolvimento

Fonte: Curso de extensão USP: Comunidade Colaborativa Virtual dos Cuidadores.

Por meio deste cartaz, procurou-se trabalhar a temática do desenvolvimento da 

linguagem, seguido por atividade complementar. Na CCVC ao se falar em desenvolvimento 

humano os assuntos foram abordados sob a ótica da Psicologia histórico-cultural. Vygotski 

(1932/2006) ao tratar a periodização do desenvolvimento afirma que o desenvolvimento infantil 

não se dá em estágios pré-definidos, que se sucedem paulatinamente e sim por períodos críticos 

de desenvolvimento que se caracterizam por um processo de formação e de surgimento do novo, 
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ou seja, de formações qualitativamente novas. As sucessivas etapas etárias determinam o 

desenvolvimento pela alternância de períodos estáveis e críticos de desenvolvimento. 

A passagem de uma etapa de desenvolvimento à outra se reconstitui toda sua estrutura. 

Cada idade possui sua estrutura única e irrepetível. Neste sentido, Vygotski, (1932/2006)

assinala a seguinte periodização das idades que se formam a partir de linhas centrais de 

desenvolvimento: a Crise pós natal, Crise de um ano, primeira infância, Crise dos três anos, 

Idade pré-escolar, Crise dos sete anos, Idade escolar, Crise dos treze anos, Puberdade e a Crise 

dos dezessete anos, antes de entrar na fase adulta. Destarte, as linhas centrais de 

desenvolvimento em uma dada idade, se convertem em linhas acessórias de desenvolvimento 

na seguinte e assim por diante. Para definir a dinâmica geral da idade, é preciso entender que 

as relações entre a personalidade da criança e seu mundo social é dinâmica no decorrer destas 

etapas.

O último módulo que será abordado neste segundo estudo se refere a temática Inclusão, 

no qual foram abordadas temáticas referentes a escola Inclusiva e relações com as famílias, 

conforme exemplificado na Figura 21.

Figura 21 – Tela introdutória e vídeo sobre inclusão, contido no Módulo Inclusão

Fonte: Curso de extensão USP: Comunidade Colaborativa Virtual dos Cuidadores.

Este vídeo procura levantar a reflexão junto aos participantes sobre as características de 

uma escola inclusiva, respaldados pela perspectiva vygotskiana sobre a deficiência. Sobre esta 

abordagem, as contribuições de Góes (2002) foram trazidas para estimular a discussão:
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O funcionamento humano vinculado a alguma deficiência depende das condições concretas 
oferecidas pelo grupo social, que podem ser adequadas ou empobrecidas. Não é o déficit em si 
que traça o destino da criança, esse ‘destino’ é construído pelo modo como a deficiência é
significada, pelas formas de cuidado e educação recebidas pela criança, enfim pelas experiências 
que lhe são propiciadas. (p. 99).

Assim, após esta breve demonstração de uma temática abordada em cada Módulo, 

ilustrando acerca do que as cuidadoras encontraram na CCVC e as oportunidades que se abriram 

à sua participação. Será abordado a seguir os resultados referentes a usabilidade percebida pelos 

participantes desta Comunidade Virtual.

6.5.2 Usabilidade da CCVC

Neste item, será apresentado o resultado quanti e qualitativo referente a usabilidade 

percebida pelas participantes da CCVC neste segundo estudo. Para iniciar, convém assinalar a 

desistência de uma participante, por motivo relacionado a saúde, ela precisou fazer uma cirurgia

que não estava programada e portanto manifestou a desistência no final do mês de participação 

na CCVC, não sendo possível participar das demais etapas (aplicação da escala e entrevista), 

portanto, serão apresentados os resultados em relação a cinco participantes.

Apresenta-se na Tabela 4 o resultado da Escala SUS, a seguir os resultados e discussão 

referentes aos aspectos qualitativos trazidos pelas entrevistas em relação a apresentação e a 

usabilidade da CCVC, procurando valorizar não somente os aspectos técnicos, mas, priorizar a 

discussão pedagógica mediante a experiência.

Tabela 4 – Resultado da escala de usabilidade

Fonte: Elaborada pela própria autora. *Nomes fictícios atribuídos às participantes.

De acordo com a escala SUS, cujos dados foram apresentados na Tabela 4, a média de

usabilidade da CCVC mostrou-se em 82 pontos, segundo Thomas (2015), esta escala não é 

diagnóstica, ou seja, não aponta problemas específicos, se a pontuação for superior a 68 pontos 

a usabilidade do site está muito boa e se for superior a 80,3 “as pessoas adoram seu site e 

recomendam aos amigos”(Thomas, 2015), a partir deste resultado, tendo em vista que esta 

Participantes* Resultado da SUS
Paula 80
Silvia 62,5
Carolina 97,5
Dora 72,5
Olívia 97,5
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escala não detecta problemas específicos e apoiados no estudo de Matos e Piconez (2012) que 

apontam nos resultados que:

. . . os sujeitos pesquisados consideram que a usabilidade técnica, conforme percebem, é 
importante a correta manipulação e apreensibilidade dos signos de interação . . . sendo 
necessário haver uma proposta pedagógica adequada, que se coaduna com qualidade intrínseca 
de uso pedagógico, possível de ser analisado sob a perspectiva da usabilidade pedagógica. (p. 
s/n) 

Assim, para captar possibilidades de melhorias específicas e abranger os aspectos 

pedagógicos da CCVC, tão relevantes para este estudo, apresenta-se a seguir os resultados das 

entrevistas com as participantes, após um mês de participação na CCVC. Ao analisar a Tabela 

3, nota-se o baixo escore atribuído pela participante Silvia, que verbalizou aspectos muito 

positivos da CCVC na entrevista e relatou que percebeu as dificuldades encontradas como uma 

falta de expertise sua no uso de plataformas digitais, o que provocou uma insegurança inicial, 

porém, uma imensa satisfação posterior pelos conteúdos aprendidos, tanto no aspecto dos 

cuidados como no uso de ambientes virtuais, como se percebe nas falas da participante, dentre 

outras a seguir.

Sobre usar o site com frequência as participantes acharam fácil de usar, acessível e de 

fácil visualização. Em relação a achá-lo desnecessariamente complexo, elas não concordaram, 

afirmando que é muito fácil de manusear e eficiente, Paula comentou: “Depois da segunda vez

eu já consegui acessar.” Em relação a facilidade de uso da CCVC, a mesma participante 

completou: “A primeira vez é mais complicado, mas, depois, fica fácil” e a fala de Silvia 

complementa “Está bem marcado no que você quer saber sobre o assunto. O tema está bem 

marcado”.

Em relação a precisar do apoio de uma pessoa técnica para ser capaz de usar este site 

uma participante comentou que acessou as primeiras vezes com a ajuda da coordenadora e as 

demais expuseram que a CCVC está muito bem explicada, discordando da afirmação de 

precisar de alguma ajuda. Sobre perceber se o site estava bem integrado, todas concordaram e 

Carolina comentou: “O site estava bem integrado em tudo, tem os vídeos para entrar, na 

sequência questões para responder, é muito eficiente”.

Sobre achar que havia inconsistência no site, elas não concordaram e Silvia comentou 

“Ele tem uma coerência, de entender e relacionar o título com o vídeo”. Paula mencionou que

as vezes o vídeo demorava para carregar. Em relação a pensar que a maioria das pessoas iria 

aprender a usar a CCVC rapidamente, exceto Dora que comentou que acha que algumas pessoas 
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podem encontrar algumas dificuldades, as demais afirmaram que acham que as pessoas iriam 

aprender a usar o site rapidamente.

Exceto Silvia que mencionou achar o site complexo de usar, as demais participantes 

discordaram desta afirmação e todas relataram se sentirem confiantes ao acessar a CCVC. Elas 

também mencionaram não precisar aprender muitas coisas de informática anteriormente para

conseguir participar da CCVC. Silvia afirmou que “tanto faz mexer pelo computador ou pelo 

celular”, assim como Dora que falou “Acho que você vai se acostumando com a ferramenta, 

mais pelo visual, é melhor, bem mais rápido se a gente acessa pelo celular” e lembrou que, na

sua opinião, vídeo curto é melhor. 

Sobre aspectos a serem melhorados Dora relatou uma dificuldade encontrada: “A gente 

não sabe a sequência dos vídeos, ou se precisa seguir uma sequência”, já para Olívia “ficou

claro (que não precisava seguir uma ordem nos vídeos ao acessar), até porque teve um que eu 

voltei a ver porque o que eu queria visualizar novamente”. Neste contexto, Dora sugeriu 

diversificar as perguntas sobre os vídeos, não deixando somente perguntas abertas, bem como 

que o mediador deveria lembrar os participantes de comentarem nas postagens dos colegas, 

senão, eles iam esquecer.

A participante Carolina comentou que na sua opinião a CCVC “é mais eficiente do que 

o outro curso (presencial) que a gente só fica em uma sala ouvindo muitas coisas, com os 

vídeos ele vai abreviando e já chega ao ponto” e continuou sua opinião: “Eu achei muito fácil 

e eficiente para chegar na questão das perguntas, das respostas, do vídeo, de tudo”.

Para além dos comentários referentes as questões da SUS, as sugestões trazidas pelas 

participantes enriqueceram sobremaneira o conteúdo desta discussão, relacionada com a prática 

profissional vivida por estas profissionais, ao cotidiano da escola e às questões pedagógicas, 

principalmente como se sentiram como aprendentes neste processo e Paula comentou: “(A

CCVC) Vai ajudar as novas cuidadoras, a gente já tem experiência, mas, quando a gente chega 

na escola, só a apostila não ajuda. A interação proporcionada pelo vídeo é muito útil nessas 

horas.” A mesma participante também sugeriu uma plataforma que tivesse vídeos para os pais,

que segundo a cuidadora, às vezes pouco conhecem sobre a deficiência apresentada pelo seu 

filho ou, em alguns casos não há aceitação por parte deles e comentou que seria interessante 

um trabalho semelhante a este envolvendo os pais e a gestão escolar.

Ainda sobre as sugestões relacionadas à prática profissional vivida pelas cuidadoras no 

cotidiano escolar e às questões pedagógicas, Olívia sugeriu acompanhamento psicológico para 

os cuidadores. Neste sentido, pode-se relacionar ao estudo de Careta (2011) cujos participantes 

foram os cuidadores que atuam em abrigos. Este estudo apresentou o objetivo de cuidar das 
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cuidadoras no sentido de “intervir psicologicamente com as cuidadoras das crianças em 

acolhimento institucional, a fim de favorecer o avanço do desenvolvimento emocional das 

integrantes da equipe” (Careta, 2011, p. 87) para que assim possam auxiliar emocionalmente as 

crianças que estão em acolhimento no ambiente institucional, e concluiu que:

. . . as cuidadoras, ao se auto-perceberem, reconhecem suas próprias necessidades e privações, 
assim como seus recursos emocionais, o que facilita o reconhecimento tanto do sofrimento como 
da capacidade psíquica do outro, que está além delas; e outras evoluções. Por isso, insistimos 
que os investimentos não devem e não podem se restringir a àquilo que é percebido 
imediatamente, como as reformas e embelezamento da instituição, mas que faça parte dos 
projetos de Políticas Públicas oferecer assistência psicológica nos abrigos, fundamentalmente 
àqueles que cuidam, a fim de que essas pessoas possam evoluir emocionalmente e auxiliar para 
o progresso da saúde mental nos ambientes de abrigos (Careta, 2011, p. 197).

De acordo com o exposto percebe-se a importância do bem-estar, tanto físico, como 

emocional dos profissionais que trabalham em atividades que envolvam os cuidados e seus 

reflexos nas pessoas que recebem estes cuidados e as redes de ensino necessitam se organizar 

neste sentido visando a qualidade de vida de seus profissionais, bem como a excelência do 

trabalho realizado.

Levando-se em consideração que as falas de algumas das participantes revelaram estar 

mais habituadas com modelos de ensino tradicional, com características presenciais, lineares e 

com ênfase a transmissão de conhecimentos ao invés da colaboração, participação, 

assertividade e valorização dos conhecimentos sem hierarquizá-los. Estas colocações das 

participantes, diante do contexto exposto, suscitam a refletir acerca das argumentações de 

Behrens (2012) que os alunos estão acostumados ao paradigma tradicional de ensino com 

atividades repetitivas, ênfase a memorização o que acaba a imprimir pouco significado para os 

estudantes e o desafio atual é mudar a perspectiva do ensinar, enfatizando caminhos que levem 

ao aprender, com professores e alunos juntos trilhando este processo, em um desejo de mudança 

da prática de ensino que se amplia para toda a sociedade da informação. Neste sentido, sobre a 

era digital e a aprendizagem colaborativa a autora aponta que:

A abertura de novos horizontes mais aproximados da realidade contemporânea e das exigências 
da sociedade do conhecimento depende de uma reflexão crítica do papel da informática na 
aprendizagem e dos benefícios que a era digital pode trazer para o aluno como cidadão. . . . Os 
alunos passam a ser descobridores, transformadores e produtores do conhecimento (Behrens, 
2012, p. 74-75).

A partir das reflexões suscitadas nessa discussão, foram acatadas as sugestões das 

participantes relacionadas as melhorias na CCVC, de acordo com a versatilidade oferecida pela 
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plataforma Moodle como por exemplo nas questões após o texto além de fóruns, foi 

diversificado para enquetes, entre outras atividades assíncronas. Em relação a sugestão de 

imprimir uma linearidade a plataforma, foi tomada a decisão de, ao invés de direcionar desta 

forma o conteúdo, esclarecer melhor aos participantes, tanto nos encontros presenciais como na 

própria plataforma nas interações virtuais a perspectiva da não-linearidade e o respeito ao 

interesse do participante pelo conteúdo trabalhado. Em cursos, no formato presencial 

tradicional, comumente encontram-se os conteúdos trabalhados de forma sequencial que não 

necessariamente vão ao encontro das necessidades imediatas de seus participantes e, portanto, 

quando este vai utilizar este conhecimento aprendido pode encontrar dificuldade, devido ao 

esquecimento ou insegurança.

Depois de uma visualização básica da CCVC e de posse da opinião das cuidadoras 

participantes deste segundo estudo acerca da usabilidade da plataforma, com discussões tanto 

sobre a usabilidade técnica como a pedagógica, o terceiro estudo que compõe esta pesquisa, 

será apresentado a seguir.
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7 TERCEIRO ESTUDO
 

Com o objetivo de desenvolver e avaliar uma Comunidade Colaborativa Virtual dos 

Cuidadores (CCVC) para o aperfeiçoamento profissional dos cuidadores escolares se apresenta 

este terceiro estudo que compõe a pesquisa que busca atingir como objetivo geral de analisar 

as possibilidades e dificuldades de uma Comunidade Colaborativa Virtual enquanto 

contribuição formativa para os Cuidadores Escolares de estudantes com deficiência, para isso 

foi realizado o seguinte procedimento:

7.1 PARTICIPANTES
 

 Todos os participantes do primeiro estudo foram convidados para participarem deste 

terceiro estudo, porém, somente 20 aceitaram ou cumpriam os critérios de inclusão, já 

mencionados.

7.2 EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS
 

Além da plataforma virtual vinculada a um host, conforme já mencionado, foram

necessários alguns instrumentos específicos para realização da coleta de dados deste terceiro 

estudo. No primeiro encontro presencial, foi necessário computadores com acesso à internet 

para cadastro dos participantes, bem como a familiarização com a plataforma e uso da CCVC 

pelos participantes/cuidadores. Nos demais encontros presenciais foi necessário um ambiente,

com equipamento multimídia, que acomodasse em cadeiras todos os participantes.

Como instrumento de coleta também foram utilizados dois questionários, realizados via 

plataforma Moodle, sendo um inicial e um final, sendo respondido pelos participantes, bem 

como uma sessão de grupo focal realizada no último encontro presencial previsto. Estes 

questionários e o roteiro do grupo focal foram elaborados pela pesquisadora, conforme dados 

oriundos do primeiro e segundo estudos, sendo submetidos à apreciação e análise dos membros 

do grupo de pesquisa do Laboratório de Pesquisas em Prevenção Escolar e na Saúde (LaPPES) 

coordenado pela orientadora deste estudo. Houve sugestões realizadas pelos membros do grupo 

de pesquisa em torno do formato/estruturação das questões ou substituição de termos, visando 

imprimir maior clareza possível às questões. Estas sugestões foram acatadas, passando a 

compor as questões destes questionários.
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7.3 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS
 

Foi solicitado aos participantes acessarem a plataforma da CCVC pelo período de 

quatro meses, bem como foram planejados seis encontros presenciais durante o período 

pesquisado. Um primeiro encontro formativo presencial foi necessário, no início dos trabalhos,

para orientações quanto ao uso da plataforma e estabelecimento de vínculo entre os 

participantes. No decorrer, foram planejados e realizados outros encontros presenciais, de 

acordo com as temáticas formativas que surgiram como resultados dos estudos anteriores, 

principalmente as que requeriam alguma especificidade técnica procedimental com treinamento 

presencial específico, como algumas técnicas de alimentação e primeiros socorros ou 

envolvimento de aspectos emocionais como o vínculo saudável, abordando a questão do 

acolhimento X distanciamento profissional entre o cuidador escolar, o estudante que recebe 

seus cuidados e a sua família. Nos encontros presenciais, foram realizados os registros escritos

e por meio de gravação com a autorização dos participantes. Os registros escritos das falas e 

linguagens corporais dos participantes, foram realizados por um auxiliar de pesquisa, 

devidamente treinado pela pesquisadora.

No primeiro encontro presencial foram estabelecidas coletivamente pelos cuidadores as 

regras de participação na comunidade virtual, dentre elas a frequências dos acessos à plataforma 

e participação, bem como questões éticas. Esses combinados ficaram disponíveis no site da 

CCVC durante todo o período da pesquisa. A inserção dos assuntos na Comunidade Virtual foi

realizada pela pesquisadora com a consulta de profissionais de Tecnologia da Informação (TI)

da USP e a abordagem dos assuntos pelas áreas específicas se deu por profissionais 

especializados e materiais abertos, disponíveis na rede de internet, por meio de entrevistas, 

vídeos, tutoriais, hiperlinks e outros. Foi realizada uma avaliação pela participação na CCVC, 

mediante questionário final de autoavaliação, com questões abertas e fechadas que foi

disponibilizado aos cuidadores escolares no final do período de pesquisa, na plataforma on-line.

No último encontro formativo presencial foi realizado um grupo focal com os 

participantes, para compor juntamente com o questionário inicial, final e colocações dos 

participantes nos momentos formativos, tanto presenciais como virtuais, os materiais a serem 

analisados neste terceiro estudo. De acordo com Gatti (2005) a pesquisa com grupos focais 

ajuda na obtenção de perspectivas diferentes sobre o tema e a partilha de ideias. A escolha pelo 

grupo focal deve-se pela sua característica formativa ao destacar a multiplicidade de pontos de 

vista que podem emergir através da interação, que poderia não se manifestar com outras 

técnicas.
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7.4 PROCEDIMENTOS PARA ANÁLISE DE DADOS 

Esta plataforma on-line registra o acesso de seus participantes e, nesta pesquisa estimou-

se que os cuidadores precisaram ter acessado ao menos 50% das atividades para terem seus 

dados analisados. Nos encontros presenciais também foi registrada a frequência. Foi executado 

o levantamento de temas importantes que foram abordados na Formação Presencial e 

Comunidade Virtual, sendo as informações prestadas pelos participantes transcritas 

integralmente com ajustes às normas ortográficas.

Para análise dos dados do terceiro estudo desta pesquisa, os dados oriundos do 

questionário inicial e das autoavaliações dos cuidadores escolares foram analisados 

quantitativamente. Em relação aos dados qualitativos, a partir dos comentários nos fóruns e 

outras atividades assíncronas da CCVC, dados de registro de participação tanto virtuais como 

presenciais, incluindo o grupo focal, do questionário inicial e das autoavaliações dos 

participantes, foi realizada a triangulação dos dados em um único documento redigido a partir 

dos dados dos instrumentos de pesquisa ora mencionados, conforme proposto por Triviños, 

(2008) e na sequência feito um levantamento temático, de acordo com Bardin (2011) pela 

análise de conteúdo, onde optou-se por levantar a posteriori categorias e subcategorias, inferidas 

a partir das falas dos participantes. 

Pelos procedimentos sistemáticos de análise de conteúdo pode-se inferir sobre os 

conhecimentos relativos as mensagens, com base em uma concepção crítica da linguagem, 

construída em diferentes momentos históricos. De acordo com esta perspectiva, na organização 

das categorias cada elemento só pode ser classificado em uma única categoria de maneira fiel 

ao material de análise (Bardin, 2011).

Após a sistematização das categorias, elas foram submetidas à apreciação e análise pelos 

membros do grupo de pesquisa LaPPES. Em busca de construir uma perspectiva dialógica, foi

elaborado um processo coletivo e aprendente, no qual, de forma sistematizada a pesquisadora 

convidou os membros do grupo a realizarem inferências acerca das categorias apresentadas 

balizados pelas seguintes questões: se as falas correspondiam as categorias, se os nomes das 

categorias estão claros, ou seja, correspondiam ao conteúdo das falas, bem como, se a ordem 

que estão apresentadas as categorias está coerente e se há sugestão de algum agrupamento ou 

separação de categorias, ou ainda, a criação de novas subcategorias?

A partir das questões norteadoras o grupo de pesquisadores foi dividido em dois grupos 

com diferentes níveis de experiência em pesquisa, em ambos os grupos havia estudantes de 

iniciação científica, mestres e doutores que analisaram as categorias apresentadas de acordo 
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com a abordagem proposta, esta composição dos grupos foi proposital para captar a percepção 

da clareza das categorias apresentadas, buscando apreender os sentidos e significados impressos 

nas categorias emergentes pela abrangência da linguagem. Após transcorridas duas horas de 

reunião nos grupos, eles foram unidos em um único grupo visando debater os pontos onde 

poderia ser encontrada alguma divergência que foram anotados e posteriormente analisados 

pela pesquisadora. Mediante estas sugestões do grupo LaPPES, considerou-se pertinente o 

detalhamento em novas subcategorias, visando um melhor agrupamento das falas, que serão 

apresentadas nos resultados deste estudo.

7.5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
  

Serão apresentados a seguir os resultados acompanhados pela discussão da proposição 

deste terceiro estudo a partir da análise dos comentários nos fóruns e demais atividades da

participação virtual na CCVC e a descrição dos encontros formativos presenciais, apresentação 

dos resultados quanti e qualitativos e somente depois uma discussão integrada abordando os 

três estudos desta pesquisa visando o alcance do objetivo proposto de analisar as possibilidades 

e dificuldades de uma Comunidade Colaborativa Virtual enquanto contribuição formativa para 

os Cuidadores Escolares de estudantes com deficiência.

7.5.1 Participação virtual na CCVC e a descrição dos encontros formativos presenciais 
 

O primeiro encontro presencial foi realizado no auditório do Centro de Formação onde 

comumente já se realiza a formação presencial anual destes profissionais, nesta ocasião ocorreu 

a explicação sobre a pesquisa, objetivos, instrumentos e métodos, foi assinado o TCLE, para 

quem, porventura, ainda não o tenha preenchido nas outras etapas. Foram dadas as orientações 

gerais sobre a plataforma e realizada a coleta dos dados pessoais para criação do login e senha 

para acesso a plataforma. Também foi conduzida uma explanação sobre o nome da plataforma, 

detalhando o sentido de cada uma das palavras: Comunidade Colaborativa Virtual dos 

Cuidadores (CCVC) e levantamento oral de expectativas relacionadas ao uso da CCVC. Na 

sequência houve tempo disponível para respostas sobre eventuais dúvidas. Neste encontro 

também foi combinado com os participantes sobre a convergência de mídias (whatsapp e e-

mail) como suporte a comunicação, bem como firmado o compromisso da pesquisadora de ir 

às escolas cujos cuidadores não tiverem acesso à internet para solicitar da direção que seja usado 

um computador e rede da escola. Quanto ao horário de acesso, ficará a critério de cada 

participante, como por exemplo: a noite em casa ou na escola no intervalo entre os atendimentos 

(dependendo do número da estudantes atendidos em cada escola).
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Neste contexto, convém esclarecer que cada encontro presencial teve quatro horas de 

duração, os encontros presenciais ocorreram em datas previamente agendadas pela Secretaria 

de Educação, coincidentes com as férias escolares dos estudantes para não deixar a escola 

desassistida da atuação deste profissional.

No dia seguinte, houve o segundo encontro presencial no qual foram trabalhados os 

seguintes assuntos: treinamento de uso da CCVC, para este treinamento, convém informar que 

foram utilizados os computadores do Centro de Formação da rede de ensino, notebooks, que 

foram emprestados pela pesquisadora e celulares (tanto pessoais quanto cedidos pela formadora 

para o acesso durante este encontro formativo) foi realizada a comunicação do login e senha de 

cada participante, realizado o primeiro acesso a plataforma e treinamento de sua utilização pelos 

participantes. Esclarecimento de dúvidas sobre o acesso, postagem, envio de atividades, 

participação nos fóruns e outras. Preenchimento do questionário inicial, com auxílio da 

pesquisadora, auxiliar de pesquisa e ajuda entre pares (orientando onde cada participante tinha 

que clicar, rolar a página etc.) um cuidador que tinha facilidade no uso realizava a sua atividade 

e depois auxiliava algum colega que estava sentindo dificuldade em acessar e preencher o 

questionário inicial. Neste encontro também houve o levantamento das regras de participação 

realizado coletivamente, no qual foram combinados quanto a frequência de acesso e tempo de 

retorno das respostas. Simulação de uso dos recursos da plataforma para esclarecimento de 

dúvidas. Na ocasião também foi realizada a coleta dos dados pessoais e primeiro acesso dos 

participantes que faltaram no primeiro dia. Demostra-se a seguir na Figura 22 os combinados 

realizados pelos participantes como visualizado na tela da CCVC e na sequência comentários 

acerca da sua construção:

Figura 22 – Combinados para a participação na CCVC

Fonte: Curso de extensão USP: Comunidade Colaborativa Virtual dos Cuidadores.
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 Dentre os assuntos tratados neste segundo encontro presencial estavam o objetivo da 

CCVC e as regras de participação que foram combinadas coletivamente entre os participantes 

com a mediação da pesquisadora, conforme expostos na Figura 22. Para este processo 

construtivo a mediadora registrava as colocações dos participantes e mediava a discussão, 

enquanto os participantes iam dizendo as regras que consideravam pertinentes, havia também 

opiniões sobre a melhor terminologia a ser utilizada. Com base em suas experiências anteriores, 

muitas advindas do uso das redes sociais, os cuidadores acharam pertinente a primeira regra 

ser: “Cuidado ao comentar o post e respeitar o comentário alheio”, se referindo a não difamar 

nem usar palavras ofensivas. Estas experiências anteriores, que refletem em comportamentos 

nas diferentes áreas da vida dos sujeitos, podendo ser conscientes ou não, coadunam com a 

perspectiva de Vygotski (1932/2006) ao ressaltar da importância das vivências para os 

processos psicológicos, enquanto uma das leis que regem o desenvolvimento psíquico humano.

Outra regra de participação proposta pelos cuidadores foi “não identificar nos seus

comentários o estudante que você atende, dizer somente a idade e a patologia”. Muito pertinente

a consideração dos cuidadores em não expor a criança ou adolescente em consonância com o 

que é preconizado pelo Estatuto da criança e do adolescente – ECA (Brasil, 1990), no entanto 

outro ponto relevante para esta discussão se refere ao termo patologia, que poderia remeter a 

consideração de deficiência como doença, como posto no modelo médico da deficiência e o a 

perspectiva que se pretende adotar é a do modelo social da deficiência, enfatizando o 

desenvolvimento das potencialidades de todos os sujeitos. Foi explicado detalhadamente este 

contexto e feita a proposição de mudança para a palavra deficiência, porém, a maioria informou 

que preferiam deixar este termo mesmo, porque era o termo que suas supervisoras da área da 

saúde usavam, assim, todos os participantes saberiam do que estava sendo falado. Como este 

era apenas o segundo encontro formativo, a mediadora acatou a proposição da maioria, 

explicando que assuntos referentes a potencialidade das pessoas com deficiência, bem como, 

não as considerar como pessoas doentes e sim sujeitos de direitos como os demais cidadãos. 

A regra seguinte de “não revelar a senha para ninguém” proposta pelos participantes,

advém das orientações dadas pela pesquisadora no dia anterior, para evitar que pessoas que não 

são cuidadores participassem neste momento podendo interferir nos dados da pesquisa. Haverá 

um tempo previsto após a realização da pesquisa para acesso aberto. Os cuidadores também 

combinaram em acessar a CCVC pelo menos duas vezes por semana, para instituir um ritmo 

motivador, com novidades e troca de experiências. Quanto a este combinado houve sugestão 

de acesso diário até semanal, e os participantes foram entrando em um acordo, mediado pela 

pesquisadora, pensando em uma periodicidade que fosse realmente possível de ser cumprida.
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As duas últimas regras que foram construídas de forma participativa entre os cuidadores 

foram “Não fazer perguntas de ordem funcional ou trabalhista” na CCVC, com a intenção de

não prejudicar inadvertidamente algum colega de trabalho, que poderia fazer alguma pergunta, 

quanto a entrega de atestado médico, por exemplo, outro colega responder e esta não ser a regra 

adotada pela empresa contratante, então, como o assunto da comunidade não giraria em torno 

destas questões, melhor não arriscar. E por fim, “não fazer comentário de ordem pessoal”, entre

os participantes foi dado o exemplo de se o cuidador tiver parentes com deficiência, ter cuidado 

ao mencioná-los, pois, não se sabe se a pessoa gostaria de ter seu caso exposto ou a vezes a 

pessoa se empolga nos debates da comunidade e acaba por expor situações pessoais e depois se 

arrepende, então, neste contexto, eles optaram por alertar.

Estas foram as regras construídas pelos participantes da CCVC. A seguir será relatado 

um resumo do terceiro encontro presencial, a partir deste momento, de posse do login e senha, 

os participantes passaram a se sentir mais à vontade para navegar pela Comunidade Virtual 

tendo ainda o apoio bem próximo da pesquisadora nos encontros presenciais. Neste terceiro 

encontro formativo, houve a continuação do treinamento de uso da CCVC. Assim, após todos 

os participantes terem preenchido o questionário inicial foi abordado como parte do Módulo 

“Aspectos relacionados as deficiências e condições de saúde” a temática Autismo, com a 

intenção primeira de desenvolver a temática com o grupo de cuidadores e segunda de 

possibilitar um treinamento de uso da plataforma em condições reais. Foi exibido o vídeo 

selecionado pela pesquisadora, que estava na plataforma, demonstrando como acessá-lo, 

ampliar a tela e outros recursos oferecidos pela plataforma, depois, discutiu-se oralmente sobre 

o que foi aprendido no vídeo relacionando com os exemplos encontrados nas escolas. Os 

cuidadores que acompanham crianças com TEA falaram sobre suas experiências e houve 

espaço para exposição e esclarecimento de dúvidas, tanto referentes ao uso da CCVC como ao 

conteúdo trabalhado. 

Após o intervalo para um café, na segunda parte deste encontro presencial, os cuidadores 

foram orientados a responderem o fórum sobre Autismo na plataforma CCVC, bem como foi 

reservado um tempo para tirarem suas dúvidas, tanto sobre a temática abordada quanto sobre o 

uso da plataforma. Na sequência, foi exibido no Data show a tela da CCVC de algumas 

cuidadoras que autorizaram para exemplificar para todos as possibilidades oferecidas pela 

plataforma e como fica a exibição na tela, tanto no computador como no celular, entre outros 

assuntos voltados ao treinamento de uso da CCVC.

No quarto encontro presencial a primeira temática abordada foi Alongamento, 

encontrada na CCVC no módulo Qualidade de vida, formação e valorização profissional do 



 
 
 

193 
 

cuidador escolar. Foi exibido o vídeo gravado exclusivamente para compor a CCVC pelo 

Professor de Educação Física convidado. Os cuidadores foram requisitados a realizar os 

exercícios de alongamento propostos, neste contexto divertido e descontraído os cuidadores 

participaram atenciosamente. Depois foi realizada conversa sobre a temática, se executavam 

alongamento voltado as suas atividades laborais e justificaram o fazer ou não fazer, expondo 

exemplos de seus cotidianos nas escolas, entre outros argumentos. Na sequência, foram 

orientados a responderem o fórum sobre alongamento na plataforma CCVC e espaço para 

tirarem as dúvidas, tanto sobre a temática abordada como sobre o uso da plataforma. Na 

segunda parte deste encontro presencial, após o intervalo, foi trabalhada a temática: Valorização 

profissional do Cuidador escolar, selecionada dentre as sugestões de temáticas expostas nos 

questionários como uma das temáticas que seria necessário ser trabalhada em encontro 

presencial pela questão do vínculo e acolhida necessários a proposta formativa. Para iniciar a 

reflexão sobre a temática, foi exibido o vídeo gravado por uma Professora convidada, Pedagoga 

pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e com Mestrado pela Universidade Federal da São 

Carlos (UFSCar) com seu depoimento profissional e de história de vida, relatando sua trajetória 

profissional que se iniciou na função de cuidadora e os efeitos desta vivência no decorrer de 

sua carreira profissional, no vídeo ela também abordou questões relacionadas a pesquisa que 

realizou sobre o perfil e atuação dos profissionais de apoio nas escolas. Pela similaridade da 

temática, e levando-se em consideração os resultados do 2º estudo desta pesquisa,  também foi 

pertinente trabalhar neste encontro presencial a Questão do Vínculo, foi exposto pela 

pesquisadora sobre o envolvimento emocional que a função relacionada ao cuidar proporciona 

e foi conversado com o grupo sobre vivências nas relações com colegas de trabalho, com as 

famílias e com os estudantes, procurando manter um vínculo saudável no ambiente de trabalho. 

Houve espaço para comentários individuais e na sequência, por solicitação da pesquisadora, foi 

realizada atividade de reflexão em grupos sobre as temáticas desenvolvidas neste encontro: 

Valorização profissional do cuidador escolar e Vínculo saudável, na sequência os grupos 

expuseram suas reflexões e houve comentários emocionados e esperançosos que surgiram das 

reflexões dos grupos de cuidadores. Pichon-Rivière (1998) concebe o vínculo como uma 

estrutura dinâmica em contínuo movimento,  podemos estabelecer vínculos com seres ou 

objetos, estabelecido pela totalidade da pessoa, assim, o vínculo é um conceito da psicologia 

social que assume uma determinada estrutura que pode ser manejada, ou seja, que pode ser 

trabalhado o seu funcionamento. Segundo (Arias Beatón, 2018) as condições que permitem 

essa aproximação entre os trabalhos de Vygotski e Pichon-Rivière são o domínio e o 

pensamento não dogmático do materialista dialético e histórico, concebendo que ambos autores 
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partem da concepção sobre a natureza social e cultural da psicologia humana, como uma 

dinâmica complexa e mutuamente determinada.

Para finalizar este encontro presencial houve acolhida e momento de elaboração coletiva 

dos relatos expostos, conduzidos pela pesquisadora, bem como a reafirmação do compromisso 

de participação na pesquisa, sendo relembrados os pontos principais. Como já mencionado 

houve o combinado da utilização das convergências de mídias para ampliar o canal 

comunicativo. Então, durante o período pesquisado, quando algum participante tinha dúvidas 

em algum contexto enquanto usuário da CCVC, às vezes, perguntava pelo whatsapp e a 

pesquisadora esclarecia enviando um tutorial, como exemplificado na Figura 23.

Figura 23 – Mensagem enviada pelo whatsapp para participantes: como ampliar a tela para assistir aos vídeos

Fonte: Mensagem de whatsapp, elaborada pela própria autora.

No caso do exemplo expresso na Figura 23, a participante estava com dúvidas em como 

conseguir ampliar a tela para visualização do vídeo e o envio deste informe esclareceu. Caso 

esta atuação não resolvesse para sanar a dúvida e possibilitar a continuidade de participação na 

CCVC, a pesquisadora iria até a escola para orientação presencial. No decorrer da pesquisa a 

pesquisadora precisou ir presencialmente em três escolas para esclarecimento de dúvidas em 

um dos casos e para solicitar permissão para acesso à internet da escola nos outros dois, a 

direção da escola aceitou prontamente colaborar disponibilizando um computador com acesso 

à internet para a participação do cuidador.
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As características dos módulos já foram apresentadas no estudo anterior. No terceiro 

estudo, os conteúdos foram ampliados, mantendo a formatação. A quantidade de temas 

abordados e o número de atividades variou em cada módulo, conforme o interesse e a 

participação dos cuidadores. Houve algumas mudanças nas atividades, acatando sugestões do 

segundo estudo, como por exemplo a inserção de enquetes e outros tipos de questões e não 

somente fórum, que eram respondidas pelos participantes e depois poderia ser visto pela 

mediadora conforme exemplificado na Figura 24.

Figura 24 – Gráfico de respostas às enquetes constantes como atividades da CCVC

Fonte: Curso de extensão USP: Comunidade Colaborativa Virtual dos Cuidadores.

Na CCVC também foram realizadas enquetes sobre as temáticas, Valorização 

profissional do Cuidador, Comunicação Suplementar e Alternativa, realização de atividade 

física, entre outros. Transcorridos os quatro meses de participação, conforme delineamento da 

pesquisa, foi postado o questionário final de autoavaliação para ser preenchido pelos 

participantes, a partir deste momento, não foi mais postado conteúdo novo na comunidade 

virtual. A CCVC ficou disponível, desta forma, por mais um mês, para preenchimento deste 

questionário e atualização das atividades para quem estava atrasado com as postagens. Esta 

medida foi tomada a pedido dos participantes.

Após este período houve dois encontros presenciais de encerramento. No quinto

encontro presencial foram trabalhadas as temáticas Higiene e Tecnologia Assistiva, em 

continuidade aos assuntos já expostos na CCVC, porém visando um aprofundamento 

abordando aspectos que foram avaliados pela pesquisadora como importantes serem tratados 
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em encontro presencial, mediante as respostas dadas e a interação percebida na plataforma 

virtual. Já no sexto e último encontro presencial foi realizada na primeira parte um Grupo focal 

com os participantes que atenderam os critérios de inclusão para a análise dos dados, foram 

convidados os treze participantes que finalizaram, porém, somente oito puderam comparecer e 

na segunda parte foi realizado um café de confraternização. A seguir serão apresentados os 

dados quantitativos deste terceiro estudo da pesquisa, acompanhados da discussão.

7.5.2 Participação na CCVC e a construção do conhecimento revelada pelos cuidadores.
 

 Neste item serão demonstrados os dados quantitativos expressos na CCVC. Os 

participantes que tiveram os dados analisados para a pesquisa, conforme os critérios já 

especificados, se configuraram em onze mulheres e dois homens, totalizando 13 cuidadores. 

Quanto a escolarização relatada por estes participantes, pode-se observar na Figura 25.

Figura 25 – Escolarização indicada pelos participantes do terceiro estudo (n=13)

Fonte: Elaborado pela própria autora.

No questionário final, foi perguntado para cada um dos participantes sobre qual 

dispositivo eles costumava acessar a CCVC. Mais da metade acessava pelo celular, conforme 

dado fornecido pela plataforma e demonstrado na Figura 26.
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Figura 26 – Gráfico de dispositivo de acesso a CCVC utilizado pelos participantes, emitido pela plataforma Moodle

Fonte: Curso de extensão USP: Comunidade Colaborativa Virtual dos Cuidadores.

Na sequência os participantes responderam sobre quanto cada módulo em particular 

havia contribuído com o seu conhecimento sobre a temática específica desenvolvida naquele 

módulo e eles assinalaram a partir das afirmações: Ampliou meu conhecimento/trouxe novos 

conhecimentos; Manteve o meu conhecimento/mostrou o que eu já sabia ou Me deixou 

confuso(a) em relação aos meus conhecimentos anteriores. Nota-se que nenhum participante 

afirmou que as atividades e interações da CCVC confundiram seu conhecimento. Será 

apresentado, na Figura 27 a indicação do conhecimento adquirido pelos participantes de um 

modo geral, devido a sua participação na CCVC.

Figura 27 – Indicação do conhecimento adquirido, conforme relato dos participantes da CCVC (n=13)

Fonte: Elaborado pela própria autora.
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Percebe-se, de acordo com as respostas, que a maioria dos participantes revelou 

ampliação do seu conhecimento relativo aos conteúdos trabalhados nos módulos temáticos da 

CCVC. Vale ressaltar que nenhum dos participantes achou que os conteúdos dos módulos 

confundiram seu conhecimento e que o participante C9 optou por não responder a metade das 

avaliações dos módulos.

Em continuidade a apresentação dos resultados quantitativos, será demonstrada a seguir 

a análise dos dados de acordo com a quantidade de acesso, ou seja, número de LOGs realizados 

pelos participantes e suas opiniões acerca da ampliação, manutenção ou confusão do 

conhecimento mediante sua participação na CCVC, conforme exibido na Tabela 5.

Tabela 5 – Número de LOGs realizados pelos participantes (do maior para o menor número de acessos) e suas 
indicações acerca da ampliação, manutenção ou confusão do conhecimento ao participar da CCVC

Cuidador Ampliou Manteve N.R. Nº LOGs

C12 8 0 0 300

C1 6 2 0 232

C3 5 2 1 209

C11 8 0 0 175

C5 7 1 0 175

C4 7 1 0 151

C2 8 0 0 133

C10 2 6 0 125

C6 0 8 0 112

C8 7 0 1 81

C9 2 2 4 71

C7 5 3 0 65

C13 1 4 3 46
Fonte: Elaborada pela própria autora. OBS: Está indicado em vermelho a escolha de maior incidência por 
participante.

Considerando-se as limitações do estudo, como o número. reduzido de participantes que 

puderam ter seus dados analisados (n=13), pode-se inferir acerca da importância do 

engajamento dos participantes, no sentido de que, a maioria dos participantes que apresentaram 

mais acessos ao sistema foram os que indicaram maior ampliação do conhecimento, em relação 

aos que relataram manutenção do conhecimento, que em sua maioria, acessaram menos vezes, 

as diversas atividades da comunidade.

Estes dados dialogam com os resultados da pesquisa realizada por Layden et al. (2018)

com paraprofissionais, nos Estados Unidos, cujos participantes expressaram que o programa de 

treinamento para os paraprofissionais impactou positivamente à grande maioria dos 

participantes e concluiu que o curso pode levar ao aumento do conhecimento, apesar da 

experiência ou do nível educacional do paraprofissional.
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A intencionalidade de apresentar os dados quantitativos nesta pesquisa foi de

proporcionar uma contextualização das ocorrências no decorrer do período pesquisado, visando 

clarificar o contexto no qual se desenvolveu a análise qualitativa, descrita a seguir. Neste 

contexto, demonstram-se os dados qualitativos oriundos da triangulação dos dados resultantes 

dos instrumentos de coleta conforme já descrito.

 
7.5.3 Categorias de análise do potencial formativo da CCVC na visão dos cuidadores.
 
 Neste terceiro estudo que compõe pesquisa foi realizada a triangulação dos dados

conforme proposto por Triviños (2008) agrupando em um documento único os dados dos 

questionários (inicial e final), comentários nos fóruns e demais ferramentas assíncronas da 

plataforma, realizadas pelos participantes a partir dos conteúdos e interações trabalhados nos 

módulos da CCVC, bem como dos encontros presenciais, incluindo o grupo focal realizado no 

último encontro presencial, a partir dos quais foram constituídas as categorias, de acordo com 

a análise de conteúdo (Bardin, 2011), com o objetivo de avaliar a Comunidade Colaborativa 

Virtual dos Cuidadores (CCVC) no sentido de propiciar aperfeiçoamento profissional dos 

cuidadores escolares. A seguir, no Quadro 10 serão apresentadas as categorias e subcategorias 

que emergiram do conjunto de dados analisados e na sequência o detalhamento composto da 

descrição das categorias acompanhadas da discussão.

Quadro 10 – Categorias e subcategorias advindas do conjunto de dados do terceiro estudo
Categorias Subcategorias

1) Uso e Interatividade com a plataforma da 
CCVC.

Aspectos facilitadores

Entraves encontrados

Ampliação do acesso

2) CCVC e expectativas profissionais.

3) Participação e aprendizado na CCVC
4) Comunicação, Interação e Colaboração. Comunicação, Interação e Colaboração na CCVC.

Comunicação, Interação e Colaboração na escola.

5) Estratégias e aplicações práticas
Estratégias e aplicações práticas suscitadas a partir da 
participação na CCVC
Gostaria de aprender mais sobre:

6) Vivência sobre inclusão

7) Gestão escolar inclusiva

8) Relação com as famílias

9) Valorização do cuidador Valorização do trabalho cuidador
Desvalorização do trabalho do cuidador
Sentido do trabalho como cuidador

10) O cuidador como profissional da Tecnologia 
Assistiva

Fonte: Elaborado pela própria autora.
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A apresentação e discussão acerca das categorias de análise serão apresentadas 

procurando demonstrar o encadeamento da construção do conhecimento a partir da participação 

na CCVC, relatado pelos cuidadores, partindo de situações práticas envolvendo o uso da CCVC 

e a interatividade ocasionadas nestes momentos formativos às mais reflexivas contextualizadas 

no ambiente escolar como a valorização do profissional cuidador, aspectos da gestão inclusiva, 

entre outros.

Sobre o uso e interatividade com a plataforma da CCVC, de acordo com o relato dos 

cuidadores, nesta categoria os participantes comentaram sobre as facilidades e dificuldades que 

tiveram para acessar e navegar na CCVC e demonstraram interesse na continuidade, bem como 

expansão do acesso para demais pessoas. Em relação aos aspectos facilitadores do uso e 

interatividade  com a plataforma pode ser observado no relato de C12: “Eu gostei muito dos 

vídeos e gostei muito dos temas que foram abordados também [...] pois retrata bem nosso dia 

a dia nas escolas[...] Excelente tema e entrevista esclarecedora” e C11: “Eu acessava sempre 

em casa, eu deixava mesmo, não fazia na hora, não, daí foi tranquilo.” Outras facilidades 

relatadas: C10: “As informações contidas na CCVC são ótimas”, ou C1: “Ótimo material, bem 

fácil de entender [...] Muito bom e elucidativo.”; C4: “Bastante esclarecedor![...] Acho que a 

plataforma, acessível em cada tema, fácil acesso, então, para mim foi bacana. Foi fácil, não 

tive nenhum problema, acho que a plataforma inteira foi muito boa.” C13: “Sim, é útil por que

é uma maneira da gente estar sempre atento e não esquecer.” C12: “Eu não tive dificuldade 

porque eu já havia feito umas coisinhas em EAD, que é o mesmo formato, então eu não tive 

dificuldade nesse sentido, na organização”. E continuou: “Para mim um dos pontos principais 

foi poder acessar em qualquer lugar, como tudo que é on-line hoje em dia, tem essa facilidade. 

E pelo celular, porque nenhuma vez eu fui para o computador. Eu acessava tudo pelo celular, 

já via e já comentava, já resolvia pelo celular mesmo. Isso foi um ponto bem importante para 

mim, acessibilidade”. Outros participantes comentaram gostar que não tinha palavras difíceis e 

o acesso era fácil, bem como a oportunidade de voltar e refazer as atividades ou comentários, 

como a fala de C8:  “O que eu achei bacana de positivo é que quando você ia preencher o 

questionário ou até fazer um comentário, tinha a possibilidade de voltar e refazer aquilo ali, 

no caso, quando eu estava com dificuldade eu pensava, não era isso que eu queria falar, então 

eu já tinha enviado, automaticamente eu voltei e fiz de novo. Então, isso aí foi bacana, poder 

fazer várias vezes se quisesse, não ia ficar somente aquela resposta. Podia voltar e refazer tudo 

de novo. Isso foi bacana, foi útil”. Esta fala evidencia uma estreita relação com a construção do 

conhecimento não caracterizada pela vinculação ensino-aprendizagem tradicional com enfoque 

reprodutivista, valorizando tanto poder retomar os conteúdos e temas trabalhados como mudar 
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de opinião no processo mediado e interativo, que pode ocorrer tanto em ambientes presenciais 

como virtuais.

A apreciação também se revela na solicitação de ampliação do acesso expressa nas

seguintes falas nas quais os participantes solicitam a continuidade e difusão do público da 

CCVC, como por exemplo C5: “Depois de toda a sua pesquisa pronta, a gente vai poder 

acessar a plataforma para ver os vídeos novamente se a gente quiser? Seria interessante”. E 

C9: “Eu achei muito interessante a plataforma, ela não tem como ter acesso, as outras pessoas, 

como as mães, eu mostrei para a minha irmã, ela fez curso de enfermagem e ela falou nossa! 

Ficou bem legal, bem explicativo, não tem como as outras pessoas acessarem?”. C4: “Creio 

que deveria ter algo no qual os educandos, profissionais das unidades, deveriam se interessar 

e buscar o conhecimento... Pois assim seria de enorme ajuda um profissional com o outro... 

Trocando experiências e conhecimentos”!!!

Sobre os entraves encontrados C8 comenta: “Não houve nenhum problema não, apesar 

que eu que estava com problemas de acesso, fiquei um período sem celular e sem computador, 

então tive dificuldade de acessar, mas, de entrar pela primeira vez, não, normal” C9: “Eu 

também tive o mesmo problema que ela, que também estava sem celular, só tinha como usar 

em casa e chegando em casa você tem a faculdade, tem os deveres de casa e você acaba não 

tendo tempo até que a pesquisadora foi lá na escola, ajudou, a partir daí eu consegui acessar, 

na minha hora de almoço, dei uma fugidinha, com autorização eu ia na sala da direção para 

conseguir acessar, meu problema mesmo foi este: o acesso”. Sendo a maioria das participantes, 

mulheres, as colocações de C9 suscitam a reflexão acerca de tripla jornada da mulher 

trabalhadora. Conforme argumentam Vieira e Amaral (2013) as mulheres vêm ampliando 

continuamente sua participação no mercado de trabalho, ocupando as mais diversas profissões, 

porém, ainda continuam, em sua maioria como as principais responsáveis pelo cuidado dos 

filhos e serviços domésticos. Assim, elas acabam cumprindo três jornadas: a profissional a 

familiar e a educacional, decorrente das demandas por qualificação. As autoras concluem que 

“o conceito de gênero reflete uma estrutura de dominação simbólica e relacional, mesmo que

elas não tenham consciência disso” (Vieira & Amaral 2013, p. 412).

Outro ponto que estimula bastante a discussão, relativa as oportunidades sociais da 

classe trabalhadora é a fala de C10: “Eu estou aqui rindo e brincando por fora, mas, por dentro 

estou tremendo com este desafio, porque eu não tenho muita familiaridade com a informática, 

mas, vamos tentar”. Falas como estas remetem a reflexão sobre a temática exclusão digital,

como a dificuldade de acesso nos tempos atuais podem implicar na falta de acesso a 



 
 
 

202 
 

oportunidades de ampliação do conhecimento, como já mencionado por Lévy (1999), 

Warschauer (2006) e Menezes (2018), entre outros autores.

Em relação a categoria CCVC e expectativas profissionais, nesta categoria os 

participantes demonstraram suas expectativas quanto a participação na CCVC no sentido de 

colaborar e suscitar reflexões sobre sua atuação profissional. Assim, as falas expressas revelam 

conteúdos de curiosidade e esperança, como por exemplo: C5: “Obrigada pela oportunidade, 

de participar, de adquirir estes conhecimentos e de achar que nós podemos melhorar, que a 

gente pode aprender mais e seguir em frente”. C4: “[...] só quero melhorar a cada dia”. C2: 

“Conhecimento e aprendizado”; C13: “Conversando que a gente se entende. Esperança nova 

de aprender porque nem sempre a gente sabe tudo”; bem como C9: “Apoio”. Outros cuidadores 

ativeram suas expectativas mais voltadas aos conteúdos ou temas que foram trabalhados. C1: 

“Informações relevantes, que venham a agregar mais conhecimento curricular, e que me 

acrescente”; C3: “Para ter mais esclarecimento e mais informações [...]Aumentar e valorizar 

meus conhecimentos. Aumentar minha potência profissional”; C4: “Buscar mais 

conhecimentos”. C11: “Temas relacionados ao público-alvo da Educação Especial”. C12: 

“Aprender com os temas abordados” e essa fala tão significativa de C5: “Aprender cada dia 

mais, para com isso poder ajudar alguém”. Estas colocações dos participantes provocam uma 

discussão reflexiva baseada nas sábias afirmações de Freire “ninguém educa ninguém, como

tampouco ninguém se educa a si mesmo: os homens se educam em comunhão, mediatizados 

pelo mundo” (1987, p. 44).

Na categoria Participação e aprendizado na CCVC os cuidadores comentam sobre a 

sua possibilidade de participação na comunidade virtual e revelam o que perceberam ter 

aprendido com esta experiência. C10: “Para mim foi enriquecedor, não só eu aprendi...” C9: 

“Aprendi bastante com os vídeos”. Como aponta C5: “Dúvidas que no decorrer da nossa 

carreira a gente tem, né? Porque, por mais que você trabalhe com a criança todo dia você 

sempre tem algo novo para descobrir. Então, assim, algumas dúvidas que eu tinha, eu tirei, 

aprendi bastante com os vídeos, foi muito bom”. C11: “Com os especialistas que você trouxe, 

a gente sempre aprende mais”. C8: “Foi bacana, porque foi acréscimo, né? Acrescentou mais

aquilo que a gente entendia um pouco [...] ficou bem nítido, bem envolvido.” C10: “Bom, na 

minha opinião foi ótimo, bem esclarecedor, de uma forma bem compreensiva que dá para você, 

não só ver o vídeo como analisar, como compreender e também, após, dialogar, né? Sobre as 

questões que ficou em dúvida etc.[...] Foi bem acolhedor, porque eu não tenho vergonha aqui 

de falar que eu sou hiper leigo em digitação, computação, essas coisas, tanto que ela (a 

pesquisadora) se disponibilizou e foi à escola, estou falando aqui, abertamente desse interesse 
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dela, de se preocupar não só com a pesquisa dela, mas, sim comigo, nessa questão de poder 

estar entendendo, colaborando e estar junto, agradeço”. C4: “Gostei muito, acho que faltava

isso, tem muitos cuidadores que tem receio de perguntar, de tirar a sua dúvida, então eu acho 

que me senti mais seguro, deu uma visão melhor e só acrescentou ainda mais”. C2: “Adorei o 

vídeo! As informações são realmente importantes para o nosso dia a dia”. C11: “Aprendi com 

os vídeos, os profissionais, o conjunto. Teve uns dois vídeos lá, que eu até queria guardar que 

eu achei muito bom. Mas, assim, as entrevistas, foi bom para mim, o conjunto”.

Em relação aos vídeos, como já mencionado, foram produzidos doze vídeos 

especialmente para compor os conteúdos dos módulos da CCVC, estes vídeos foram inseridos 

na plataforma conforme o assunto de interesse era trabalhado pelo grupo, assim, além destes 

vídeos mencionados foram também inseridos outros disponíveis de forma livre na internet, de 

acordo com as dúvidas expressas pelos participantes, totalizando 16 vídeos inseridos na CCVC 

no decorrer do período pesquisado. Mediante resultado do segundo estudo, no qual a 

participante expressou que vídeo curto era melhor, na sua visão, procurou-se não inserir vídeos

longos que poderiam se tornar cansativos. Corrobora com esta visão a pesquisa de Jesus (2019) 

que apresentou como objetivo geral buscar indicadores, prototipação e validação do design da 

interface de um aplicativo que auxilie Professores de Educação Física no planejamento, com a 

participação de seis professores de Educação física que apresentaram experiência profissional 

com alunos do público-alvo da Educação Especial. Esta pesquisa apresentou dentre as 

categorias de seus resultados a Estrutura do vídeo, o Tamanho dos vídeos, as Instruções de uso 

e os Meios de acesso. As respostas dos participantes solicitaram vídeos curtos de um, três a 

cinco minutos, que retratassem a realidade com demonstrações e vivências e “apontaram que 

os vídeos deveriam representar as práticas por meio de exemplos, relatos de experiências" (p. 

75).

As cuidadoras participantes deste segundo estudo também sugeriram que seria 

complicado trazer um número elevado de conceitos novos de uma única vez, assim os assuntos 

para inserção na CCVC, os assuntos tratados enquanto conteúdos formativos foram

subdivididos, de acordo com o interesse demonstrado pelos participantes, por exemplo sobre 

Comunicação: foi inserido primeiramente um vídeo de dois minutos e 34 segundos sobre o tema 

Linguagem Fala e Comunicação e só em outro momento abordada a especificidade da 

Comunicação Suplementar e Alternativa, em outro vídeo de 14 minutos e 40 segundos, sempre 

seguidos de espaço dialógico entre os membros da CCVC. Destarte, convém informar que o 

vídeo mais curto inserido na plataforma tinha um minuto e 38 segundos e o mais longo 16 

minutos e 47 segundos, dentre as temáticas variadas.
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Alguns participantes comentaram sobre o que aprenderam, como por exemplo, C11: “os 

exercícios físicos, o corpo fortalece a musculatura, propiciando melhora na função 

respiratória, na produção hormonal, resultando o vigor físico e mental, além de eliminar as 

calorias”. C1: “Muito esclarecedor e é sempre bom repassarmos e aprimorarmos nossos 

conhecimentos. No momento não estou cuidando de criança com disfagia, mas é sempre bom 

obter mais informações dentro de nossa área.” C11: “O vídeo sobre autismo é 

bastante esclarecedor, traz a apresentação das principais características do transtorno de 

maneira lúdica e conferindo ao espectador as informações necessárias para um imediato 

atendimento.” C5: “Realmente esse vídeo é muito bom[...] Muito importante essas informações, 

nunca é demais aprender um pouco mais.” C9: “Bom este vídeo deveria ser passado em todas 

as salas de aula para informar a todos. C13: Eu achei bem interessante porque é uma forma 

de aprendizado para a gente ter uma noção de lida com uma pessoa que tem autismo”.

No mesmo enfoque outros participantes comentaram: C4: “Gostei muito do vídeo sobre 

Paralisia Cerebral! C11: Significativo são as partes do vídeo em que nomeia as paralisias de 

forma poder garantir estratégias de estimulação no cotidiano educacional”. C5: “O que eu 

achei mais interessante e a parte que falar que a Paralisia Cerebral não é uma doença”. C1: 

“A parte mais importante é saber que não é uma doença e sim condição e o foco é o potencial 

e não as limitações, não na minha escola não tem nenhum tipo de incentivo neste seguimento.”

C3: “Gostei do vídeo, seria muito bom se as escolas pudessem assistir e ter palestras”. E C9: 

“Bom, o vídeo todo é significativo, na minha escola há muita valorização para todos estudantes 

com paralisia cerebral”. As falas decorrentes dos comentários acerca das situações de 

aprendizagem vividas, despertou discutir o conceito de Vivência exposto por Vygostski em sua 

teoria, sobre as vivências relacionadas ao desenvolvimento humano de acordo com esta 

abordagem, Arias-Beaton (2005) comenta que a unidade funcional psicológica está na pessoa 

e sua personalidade, a partir dos sistemas de unidades funcionais que começa com as vivências 

e estão dialeticamente integrados, então, seria correto dizer que o meio determina o 

desenvolvimento da criança através das vivências dadas no mundo social e cultural. O ser 

humano é um produto pessoal de seu tempo, dos eventos que o ocorrem e o influenciam, da 

maneira como cada indivíduo os experimenta, interpreta e conceitua, as condições históricas 

contribuem para sua formação ativamente, de uma maneira ou de outra, para manter e/ou

transformar o meio e até a si mesmo. Assim, depende da elaboração pessoal, mediada por suas 

vivências carregadas de significados e sentidos que formarão sua concepção de mundo, de 

sociedade e do próprio ser humano.
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Nesta categoria Comunicação, Interação e Colaboração os participantes revelaram 

sobre situações de Comunicação e Interação vividas mediante a participação na CCVC e como 

estas situações puderam gerar Colaboração para a constituição de um ambiente escolar melhor, 

a importância dos apoios e parcerias tanto na plataforma virtual como presencialmente na escola 

e em alguns relatos, extrapolando as reflexões para a vida em sociedade. Neste contexto, 

também foram expostas e comentadas situações de não colaboração e seus reflexos no ambiente 

educacional.

Inicialmente os participantes comentaram sobre contextos de comunicação, interação e 

colaboração na CCVC, C10: “Tenho certeza de que passei algo contribuindo com a pesquisa 

para o bem, não só nosso, mas, de todos [...] a comunicação é sempre viável ao conhecimento 

e aprendizado a todos interessados”. C11: “E a variedade de visões, de vivências, então, para 

mim, foi bom”. C10: “Sim, concordo com você, e a troca de informações é muito importante

para todos”. C2: “Eu gostei, eu tenho dificuldade com essas Tecnologias, e eu não tive 

dificuldade, e quando eu tive dificuldade, ainda tinha o whatsapp, que eu falava para a 

pesquisadora, não estou conseguindo acessar. E recebia a resposta, vai em tal lugarzinho aí e 

clica. Tinha ainda este outro suporte, que ainda facilitou muito [...] eu não interagi muito não, 

mas, eu respondi. Porque eu acessava no período que eu estava na escola, no corredor, que 

não tinha atividade para fazer com as crianças, então foi assim, não deixei de acessar, mas, eu 

não tive muito tempo para entrar”.

Ainda sobre interação C11 comentou: “Eu preferi não fazer comentários, porque eu não 

sei a vivência do colega, o olhar do colega lá na unidade dele é um e se eu fosse, de repente 

em palavras falar, mesmo tendo uma experiência a gente nunca tem toda, então, eu prefiro 

,não falar, porque a gente sabe, cada um é um aluno, mesmo tendo o mesmo CID, é , cada 

indivíduo é um e aí a forma de trabalhar, cada um tem a sua, embora a formação é a mesma, 

né? E o apoio dos supervisores também, eles falam tudo a mesma linguagem, para passar para 

nós. Mas, cada um tem a sua forma de trabalhar, então eu optei por não interagir com os 

colegas, nas opiniões e falas dos colegas, só respondia de mim”. Por outro lado, C5: “Eu

comentei de algumas pessoas. Interessante interagir porque, de repente, né? Ela tem uma 

situação lá na escola dela, eu tenho outra na minha, e assim, não só na CCVC, mas, as vezes 

a gente pode até ajudar uma a outra. Nossa! Eu também passo por isso... Então, é interessante, 

por mais que cada um, como a C11 colocou, cada um tem uma forma de trabalhar, querendo 

ou não nós somos um grupo, né? E um tem que estar sempre disposto a ajudar o outro. Não 

são todos que estão, né? Mas, assim, se eu posso ajudá-la e se ela pode me ajudar outras 

pessoas, então, por que não, né? A gente se ajudar, tirar a dúvida um do outro, né? De repente 
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eu vejo um autista de um jeito, ela vê de outro. Eu faço a troca de uma maneira ela faz de outra, 

então, e isso tudo para interação é muito bom”. As falas dessas participantes trazem duas 

visões, na primeira podemos relacionar ao conceito freireano de educação bancária, na qual o 

aprendente recebe a informação (seja exposta presencialmente ou, no caso, pelo vídeo), realiza 

a atividade proposta e não busca a interação, provavelmente porque em suas vivências escolares 

anteriores, estes aspectos de interação, colaboração e construção de aprendizagens conjuntas 

não eram valorizados. Já a segunda, valorizou em seus comentários a interação e as trocas de 

experiências entre pares como caminho para a construção da aprendizagem, condizente com o 

comentário de Freire acerca da colaboração “na teoria dialógica da ação, os sujeitos se 

encontram para a transformação do mundo em colaboração” (1987, p.103).

No contexto de Comunicação, Interação e Colaboração os participantes revelam sobre 

situações vividas extrapolando o ambiente da CCVC e refletindo sobre o âmbito escolar. C10: 

“Dentro do meu ambiente de trabalho que é com jovens e adultos, a coordenação, a direção e 

os demais envolvidos, têm uma ótima colaboração”. Corrobora com o exposto C5: “Na unidade 

que eu estou a seis anos, um bom tempo, é assim, lá eu tenho o apoio de todo mundo, graças a 

Deus, é uma escola muito boa, e assim, um está sempre procurando ajudar o outro”, C11: “Eu, 

na unidade que eu estou hoje, eu tive apoio” e C9: “Tenho total apoio, tanto na cozinha, que 

as vezes, são coisas que estão fora do cotidiano da cozinha e elas procuram um jeito de ajudar, 

as meninas da limpeza, quando eu peço elas estão sempre de prontidão”. Neste contexto cabe 

discutir a importância dos apoios para a prática educativa na escola inclusiva, entre o Professor 

do AEE, estagiários e cuidadores, entre outros profissionais da escola. Como já mencionado, 

não basta inserir o estudante com deficiência na escola, são necessário apoios planejados de 

acordo com a sua necessidade. A inclusão não pode estar a cargo de um único profissional, ela 

se faz no cotidiano da escola, cada um fazendo a sua parte.

Sobre aspectos da Comunicação, Interação e Colaboração na escola, envolvendo os 

papéis dos professores e cuidadores em relação aos estudantes com deficiência alguns

participantes sugeriram um trabalho conjunto, como: C11: “A escola, o segundo período da 

fase humana de convivência social, onde a criança/aluno interage com as diversidades 

existentes entre indivíduos, as quais nos torna cada um de nós uma fonte de enriquecimento 

pessoal e de respeito ao outro [...] Às vezes eu sinto esta dificuldade com a experiência que eu 

tenho, é tratado o todo, mesmo sabendo da particularidade de cada um, cada indivíduo e tal, 

mas, vai ver a dificuldade do cuidador ou a facilidade de improvisar para cada um alguma 

forma de TA para facilitar para o aluno. Então é assim, tem que ser conjunto, tem que querer 
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fazer um trabalho conjunto, dentro da sala de aula, fora da sala de aula, esta categoria dos 

cuidadores está pronta”. A partir desta colocação, outros comentam: C13: “do que ele precisa 

e mesmo e de uma estagiária para estar lhe auxiliando em sala de aula”. C7: “Diálogo com os 

professores sobre o comportamento do aluno”. C10: “A troca de informações entre os 

profissionais é muito importante a respeito dos alunos, evitando assim transtornos e exclusão 

dentro da própria inclusão do aluno dentro do ambiente escolar”.

Em continuidade as colocações sobre Comunicação, Interação e Colaboração que 

ocorrem no ambiente escolar realizadas pelos participantes, C12: “Tem a professora da Sala 

de recursos que me ajuda muito, enfim, tem as ATE que são grandes parceiras na medida do 

possível porque são muitos alunos na escola então, sempre que possível eu peço ajuda e elas 

me ajudam sim”. C8: “Porque ela (a professora) é interessada em interagir com criança”. C4: 

“É a vontade, né? Se cada um tivesse vontade, para todos da equipe trabalharem, melhorassem 

para o aluno, seria, uma contribuição enorme, mas, é isso, é o querer, é a vontade, é pensar 

no aluno, no que é melhor para o aluno, basta o querer”.

Sobre colaboração, o participante C10 traz duas perspectivas diferenciadas, a primeira 

no sentido de uma ajuda bem prática para a realização de sua tarefa profissional e a segunda 

ligada a atitudes colaborativas que ampliaram sua possibilidade de participação na CCVC. “Eu 

trabalho com jovens e adultos de um metro e cm e mais de 80 k, eu preciso de outro 

companheiro para estar me ajudando, na higienização sempre eu tiro assim como rotina dentro 

do período que eles ficam há a possibilidade de duas ou três trocas, depende, não é fácil, mas, 

com habilidade, treino, ajuda e colaboração, a gente consegue”. E em relação a CCVC: 

C10: “A pesquisadora esteve lá na escola me ajudando, o diretor autorizou e assim foi muito 

fácil, tudo para gente acessar, estava muito bom. Eu, por ter minha colega que trabalha 

comigo, a gente falava, vê se tem alguma coisa aí para você, ela (a pesquisadora) já está 

entrando em contato. Vamos ver o que é, vamos responder. Mas foi tudo ok, tudo bom”. Outro 

participante complementou: C8: “Eu queria agradecer por você ser esta pessoa, por querer 

dividir esta experiência com a gente porque querendo ou não, você está dividindo com a gente 

nesta troca de experiência porque a gente aprende e não deve guardar só para nós, né? Tem 

que passar para outros, compartilhar, isso é importante, então, agradeço por esta humildade 

que você tem”.

Especificamente sobre comunicação, C12 comentou: “Acho que a Libras é muito 

importante, pois facilita a comunicação. Aprender libras não é fácil, mas seria interessante

que a comunidade escolar (no geral) aprendessem no mínimo o básico. Certamente em algum 
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momento terão contato com alunos que se comunicam através de libras e isso facilitaria a 

convivência com eles”. E em um outro contexto: C12: “Os alunos DI aqui da escola apresentam 

também dificuldades na fala, precisando de uma atenção maior ao ouvi-los ou ao falarmos 

com eles, sempre mais pausadamente para que nos compreendam”.

A partir destas falas, os cuidadores expandiram o olhar e comentaram sobre as relações 

sociais na escola e o preconceito, como por exemplo o bullying. C8: “Bullying é um assunto 

que deveria ser discutido em sala pois, existe criança que faz devido à falta de conhecimento 

do assunto deficiência. Pegando o gancho do preconceito, poderia ampliar a comunicação,

começando dentro de sala, para que viesse a melhorar, porque a criança especial está lá,  os 

demais, tem muita criança que não sabe o que é isso e fala que é doente, como eu já ouvi muito 

isso e eu falo, não, vamos conversar, seu colega não é doente, ele é especial, assim como você

é especial também, só que de forma diferente, entendeu? Porque as vezes os professores

recuam. Ah! Mas eu já tenho 40 alunos, vou dar conta não, mas tem um estagiário, vamos 

pegar esta interatividade, não é? Fazer a diferença é isso que está faltando mesmo no meio. 

Então quer dizer que a gente tem que abordar, no caso, os professores, entrou em sala, já pode 

fala: olha gente, temos amigos especiais, mas, como vocês também são especiais, explicar, não 

exatamente o problema, mas passar para quebrar este tabu mesmo, quebrar este preconceito, 

é o que tá faltando, este respaldo”.

Então, em relação ao bullying C3 comenta: “Principalmente nas escolas poderia haver 

mais; Palestras sobre Bullying; Trabalhos escolares sobre Bullying; passar vídeos de 

depoimentos de pessoas que sofreram, e sofrem o Bullying, Vídeos de como não praticar o 

Bullying e Diálogo com profissionais” e C12 complementa: “Aqui na escola já houve palestras 

e bastante atividades sobre o bullying. Percebo que a cada dia, esse tipo de situação tem 

diminuindo. Referente a interação, sempre incentivo os alunos a participarem das atividades. 

A princípio tímidos ou temerosos. Com o tempo se soltam e se divertem com os outros colegas”.

As situações relatadas pelos participantes suscitam pensar acerca a importância dos 

apoios e parcerias entre os membros da comunidade escolar para trabalhar conceitos como o 

Preconceito que permeia nossas relações sociais. Para Crochík (2011) o preconceito não se 

relaciona diretamente com a vítima, mas com o preconceituoso que dirige seu ódio às pessoas, 

este fenômeno tem raízes sociais e implicações psicológicas com determinantes sociais e 

psíquicos envolvidos. Sobre a educação inclusiva e o preconceito voltado às pessoas com 

deficiência no ambiente escolar, comenta:
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Não bastam adaptações arquitetônicas e atitudes favoráveis dos que convivem na escola, no 
trabalho, com as pessoas que têm deficiência, para que essas não sofram preconceito, mas a 
ausência dessas adaptações e atitudes indica negligência, uma indiferença, que já é ofensiva a 
quem é esquecido; esse tipo de negligência é uma forma de preconceito expressado pela frieza 
das relações existentes (Crochík, 2011, p.71).

Os estudantes, funcionários e demais membros da comunidade escolar deveriam ser 

orientados quanto a formas de agir, contribuindo assim para a melhorias das relações sociais no 

ambiente escolar, bem como, promover atitudes de aproximações positivas que as crianças com 

e sem deficiência. Conforme afirmou Melo (2003) os comportamentos infantis são produtos 

das interações que se estabelecem, principalmente no ambiente familiar e escolar, oferecendo 

oportunidades para treino e aquisição de comportamento sendo estes desejáveis ou não, 

refletindo a qualidade das relações sociais estabelecidas e de relevância para um 

desenvolvimento saudável.

Motivados pelas reflexões acerca da Comunicação, Interação e Colaboração na escola, 

os cuidadores comentaram sobre o papel da coordenação pedagógica no processo de inclusão, 

disseminando boas práticas e possibilitando ou não espaço dialógico dentro das reuniões 

pedagógicas com a participação de todos os profissionais da escola para a inclusão acontecer. 

A categoria Estratégias e aplicações práticas subdivide-se em duas subcategorias a 

Estratégias e aplicações práticas suscitadas a partir da participação na CCVC e Gostaria de 

aprender mais sobre. Nesta categoria os participantes relataram estratégias e aplicações práticas 

suscitados pela participação na CCVC que utilizaram ou pretendem realizar com os estudantes 

que acompanham ou englobando ações no ambiente escolar mais amplo e revelaram sobre o 

que mais gostariam de aprender, quais temáticas ou técnicas seriam úteis para ampliar sua 

competência profissional. 

Acerca das Estratégias e aplicações práticas suscitadas a partir da participação na CCVC

os cuidadores comentaram, C9: “Hoje eu consigo levar para as crianças bastante experiências 

dos vídeos e eu aprendi muito, foi muito bom”. C4: “Encontrar uma forma, como lidar com 

cada deficiência, porque a gente fica meio que “tapado” na questão de ver alguma coisa e a 

CCVC deu uma visão que poderia ser tipo, melhorado, ou dessa forma, então, eu gostei muito”.

C8: “Participar da CCVC trouxe oportunidade de aprender novos recursos para aprimorar do 

nosso dia a dia". C12: “Alguns alunos que eu acompanho precisam de ajuda, como: dar comida 

na boca, ajudar vestir e despir- se entre outras coisas e outros precisam apenas de apoio, pois 

têm uma autonomia maior”, no mesmo sentido comenta C3: “Eu ajudo na locomoção, 

alimentação (dou comida, água, etc.) na higienização quando precisa muitos só precisam de 
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orientação, outros precisam mais de atividades pedagógicas”. E C5 reflete: “Nós como 

cuidadores aprendemos muito com cada criança”.

Os cuidadores comentaram sobre a importância da parceria colaborativa com os 

profissionais que acompanham o estudante como por exemplo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, 

psicólogo, entre outros para colaborarem no sentido de subsidiarem os cuidadores fornecendo 

mais estratégias para aplicações práticas. C4: “É um tema importante! Tenho uma aluna com 

PC que tinha um acompanhamento com fonoaudióloga, que mostrava um excelente avanço na 

deglutição... Porém, ela perdeu o acompanhamento. O que eu procuro fazer, é sempre lembrá-

la em mastigar os alimentos devagar. Pois ela tem o costume de engolir e não mastigar. Faço 

movimentos repetitivos com a mão, indicando a mastigação que ela tem que fazer. É um 

trabalho longo que eu estou tendo com a minha aluna. No qual eu procuro sempre a incentivar, 

e fazer com que ela tenha uma certa evolução"; C11: “No período em que trabalhei em outra 

escola, houve um caso de suspeita de disfagia de aluno com PC ele foi encaminhado pela

fonoaudióloga para realização do exame videofluoroscopia, deixando a orientação que, na 

comprovação do transtorno a apresentação dos alimentos e líquidos a ele oferecidos deveriam 

sofrer alguns processos diferenciados, porém, logo após a mesma informou que o resultado 

era negativo”. C10: “Devemos procurar a orientação do profissional para melhor alimentá-lo 

conforme as suas necessidades”, ou C12: “Na Unidade em que trabalho, há dois alunos com 

disfagia. Ambos com características bem parecidas na forma de engolir o alimento, costumam 

inclinar a cabeça para trás para facilitar. Procuro ficar bem atenta durante a refeição deles, 

pois fico preocupada com um possível engasgamento. Tento ajudá-los da melhor forma, 

misturando e amassando os alimentos”.

Os participantes comentaram sobre outras estratégias: C5: “Quando comecei a 

trabalhar tinha uma aluna que só vinha pra escola com um esmalte na mão, com alguns meses 

que ela estava comigo começou a deixar o esmalte no meu bolso e ia pra sala de aula e na hora 

de ir embora ela pegava de volta. (Em relação a CCVC) uma ótima técnica bem explicada e 

assuntos que realmente nos ajudam no dia a dia”.

Os vídeos e atividades da CCVC suscitaram comentários acerca das estratégias e 

aplicações práticas sobre alguns temas mais específicos, como por exemplo sobre CSA, C5: 

“Aqui na escola veio a prancha para um aluno, mas ele não respondeu à nem um sistema de 

comunicação que a professora ofereceu”., C11: “Quando estava em outra escola o professor 

da sala de recursos fazia uso de alguns sistemas de comunicação, na escola que estou agora 

não é utilizado”.; C10: “Sim, acompanhei (estudante usuário de CSA) no caso e um ótimo 

aprendizado e desenvolvimento para o aluno”. C7: “Sim já acompanhei crianças que utilizam 
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e achei muito boa essa técnica”. C2: “Adorei! As imagens da sequência de escovação. Para 

algumas crianças são necessárias. Podemos usar para outras deficiências e quais? Ainda sobre 

CSA”, C3: “Muito aproveitável, para quem tem alunos com TEA” e C12: “Muito legal! Com 

certeza o fato de usar imagens para indicar o passo a passo, faz com que o aluno assimile com 

mais facilidade". A mesma cuidadora verbalizou sobre estudantes com autismo “Percebo as 

dificuldades deles principalmente com barulho. Por exemplo, tem um aluno que no intervalo 

ele fica mais agitado, não interage com os outros alunos. Além disso, ele tem um fato específico, 

todo intervalo ele gosta de ficar no banheiro, mexendo na torneira” e houve comentários sobre 

as estratégias que os autistas utilizam para se acalmarem, diante a estimulação sensorial e como 

os cuidadores podem colaborar.

Nesta mesma categoria, os cuidadores tiveram espaço também para relatar sobre o que 

mais gostariam de aprender, que, devido ao tempo limitado da pesquisa não houve possibilidade 

de abordar ou, se foi abordado, aprofundar. Assim, C12 comentou que gostaria de 

aprofundamento sobre a transferência de pessoas com 80k ou mais, C11 mencionou sobre 

indivíduos com múltiplas deficiências e C4 pediu que gostaria de um curso de Língua Brasileira 

de Sinais (LIBRAS) e falou sobre abordar a questão de cuidador do sexo masculino e as 

situações de cuidado envolvendo higiene com pessoa do sexo feminino, sugerindo que seria 

muito útil aprofundar esta temática na formação. Sobre a atuação da figura masculina nos 

aspectos do cuidar e educar Silva (2019), ao explanar que docência de homens na Educação

Infantil tem sido pauta de debates e provoca reflexões acerca das identidades dos profissionais

e sobre o conceito de gênero na sociedade ocidental, na qual as profissões relacionadas ao 

cuidado são consideradas extensão do papel materno, tido como natural ao sexo feminino e ter 

homens nesse exercício, quebra esta lógica.

. . . pensar que o processo de formação humana requer outro olhar sobre os papéis atribuídos 
aos homens e mulheres, aos meninos pequenos e as meninas pequenas e as suas relações, tendo 
como aporte as questões de gênero, para que se possam, através de diferentes experiências, 
tomar consciência de que a hierarquia, poder e dominação precisam ser constantemente 
desmitificados"(Silva, 2019, p. 164).

A afirmação de Silva (2019), amplia a visão da relação cuidar-educar enfatizando que 

na educação é importante a vivência das crianças com homens e mulheres, visando uma 

sociedade mais justa e menos sexistas. Neste contexto, são debatidas a diferenciação e 

hierarquização dos sexos, pelas visões biológicas e sociais, destacando as diferentes formas de 

cuidar e educar nos espaços educacionais, e o autor apresenta as diferenças na docência exercida 
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pelas mulheres e pelos homens, expressas na dicotomia entre o cuidar e o educar como um 

controle hegemônico das formas de ser e estar na sociedade.

A realidade escolar encontrada nesta pesquisa, trata de diferentes aspectos relativos aos 

cuidados, assim como, dependendo do perfil da pessoa assistida será preferível um cuidador 

homem, como por exemplo, solicitado por uma das unidades escolares, justificando a 

necessidade principalmente pela realização de transferências de jovens e adultos da cadeira de 

rodas para a maca, carteira escolar ou vaso sanitário, vice e versa; e em outras a solicitação era 

de uma cuidadora mulher, porém, ambos deverão desempenhar suas funções com competência, 

ética e compromisso.

Na categoria Vivência sobre inclusão, os participantes expõem seus sentimentos,

percepções e concepções constituídas por meio das vivências acerca da inclusão escolar dos 

estudantes que constituem o público-alvo da Educação Especial. C11: “Nós todos somos bem 

diferentes e somos todos especiais, todas as pessoas, para mim, hoje, na minha vivência. C12: 

Acho que vale a pena quando você vê a evolução de cada um deles, você pensa, nossa! Valeu 

a pena estar aqui com eles, vale a pena encarar muitos problemas que a gente encara na escola, 

como o preconceito em relação a nossa função, além da higiene, locomoção e alimentação é 

também os incluir, né? E a gente tem um papel muito importante dentro da escola, 

principalmente quando a escola é um pouco fechada, e as vezes no início não foi tão fácil, mas, 

hoje em dia, Graças a Deus, já tem uma visão assim, muito melhor, a gestão hoje em dia tem 

um pensamento diferente e é muito bom”. C2: “Porque você aprende com as diferenças. Eu 

acho que fica mais a critério do sistema mesmo de cobrar, de fazer valer os direitos desses 

alunos, então, eu acho que é mais uma cobrança assim, do sistema educacional mesmo. C9: 

Assim, no meu caso, o único impedimento deles crescerem mais é dentro da sala mesmo, dentro 

da sala de aula que alguns continuam como somente uma cadeira ocupada, que é uma situação 

muito triste, mas, fora da sala, eu tenho total apoio, tanto direção, como coordenação, os 

inspetores, agora, infelizmente, alguns professores têm os olhos muito, muito fechados para a 

inclusão. Este é um problema que infelizmente a gente ainda tem”.

Neste contexto mencionaram sobre algumas barreiras encontradas. C11: “Eu, na 

unidade que eu estou hoje eu tive apoio. Eu vejo assim, ainda existe a barreira da estrutura, 

tem escolas que não tem a estrutura que a gente precisa, com a quantidade de alunos que têm. 

O pessoal, funcionários e professoras, não aceitam muito ainda, a aceitação não é geral, mas 

a gente sente também que dentro da sala de aula é um pouco complicado, tem muitos 

professores que ainda não (balançou a cabeça em sinal de não), eu sinto isso. Mas é assim, 

chega lá, né? Eu acredito que sim. Tem 8, daqui a pouco tem 10, 20. (risadas) e vai”.
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Sobre o preconceito também foi abordado, C5: “Se um dia que eu chego a faltar o aluno 

pode ir que alguém vai cuidar dele, mas, assim, tem o preconceito ainda, o ser humano não 

perdeu isso ainda, que o aluno, num dia que está muito frio, e o aluno vai, ou que esteja 

chovendo. Nossa! Mas ele veio hoje? A mãe mandou! Isso ainda é uma forma de preconceito, 

que na verdade tinha que acabar porque se o aluno é da escola, ele tinha que ir, né? Que esteja 

chovendo, que esteja frio. A gente não foi trabalhar? Então, para ele, a mesma forma, ele é um 

ser humano igual a gente que anda, que corre, que faz tudo, ele tem também os limites dele, 

mas ele é um ser humano. Então eu acho que este preconceito das pessoas, lá dentro, então, 

tem algumas pessoas que ainda tem esse olhar, né? E isso acaba impedindo até a gente de ter 

um outro olhar, outra forma de trabalhar. Mas, seria bom se acabasse o preconceito do ser 

humano.”

Sobre a inclusão, acreditam que: C5: “O acolhimento a essas crianças é importantíssimo 

eles vivem muito isolados da sociedade [...] a socialização é muito importante, para essas 

crianças ajuda até no desenvolvimento, muito bom”. C3: “Muitos acreditam que é uma doença 

e que o foco é só na socialização, muitos tem apoio, porque alguns tem um bom cognitivo, e 

outros não, eu tento dar meu melhor e faço o que faria por um filho, tento de todas as formas 

ensinar o que sei, mas prefiro aprender mais com eles. temos os professores da Sala de 

Recurso, eles tentam dar o melhor”. E C4: “Além do sistema, falta preparo e falta querer, 

porque tem curso para isso para os profissionais fazerem curso, para ter o auxílio quando o 

cuidador não estiver, porém, basta querer, foge desta tal responsabilidade ao ver que é difícil, 

não é fácil, nosso trabalho não é fácil, nenhum trabalho é fácil, mas falta isso, o querer, pensar 

um pouco no aluno, não só em si, o quanto ele poderia produzir. Acho que esta coisa de 

inclusão é só no nome, falta muito para a inclusão mesmo”.

Em relação ao questionamento se na sua escola houve alguma ação que ajudasse a 

valorizar as potencialidades dos estudantes com Paralisia Cerebral ou outra deficiência? C4: 

“Ainda não há ação em nossas escolas!! E o que mais atrapalha e atrasa toda essa ação é a 

questão da falta de acessibilidade na escola!!” C12: “Aonde trabalho vejo poucas ações com 

relação aos deficientes em geral e no caso aqui visto, dos alunos PC. Talvez por haver muitos 

alunos deficientes, dificultando dessa forma uma atenção maior a eles. Dentro da minha função 

procuro ajudá-los o máximo possível, principalmente em sua autonomia e quando há algum 

avanço é motivo de muita alegria para aqueles que estão mais próximos deles”. C11: “Um 

aluno de ensino fundamental com Deficiência Intelectual necessita de auxílio no 

comportamento dentro e fora da sala de aula, muitas vezes na alimentação e higienização, sua 

aprendizagem demanda um período maior para que alcance sua independência e autonomia 
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nas tarefas diárias, diferencia em alguns pontos da criança na Educação Infantil, ao qual todos 

são acolhidos nesses momentos e por todos”.

Para finalizar a discussão acerca da temática inclusão, esta fala de C12 se mostrou muito 

significativa “No meu ponto de vista a inclusão escolar é algo que veio para mudar a vida 

desses alunos. Foi a partir da inclusão que eles passaram a ter oportunidade de conviver e 

relacionar- se com outros alunos, professores e comunidade escolar no geral. Sabemos como 

viviam as pessoas deficientes ao longo do tempo, muitas vezes excluídos pelas próprias 

famílias e vemos como a escola faz bem a eles e aos outros que passaram a ter outro olhar 

sobre eles. A inclusão escolar não é apenas para eles e sim para todos nós que aprendemos a 

cada dia com eles”. A fala de C12 coaduna com Menezes no sentido de pensar inclusão como 

acolhimento, espaço aberto à participação, “é necessário que o “incluído”, tendo assegurado o

seu acolhimento, se posicione, opine, participe, sinta-se e aja como se sua presença fizesse 

diferença ali, porque realmente faz” (2018, p.103).

Na categoria Gestão escolar inclusiva os participantes expressaram sua visão acerca 

do papel da gestão para uma escola inclusiva, comentando, de acordo com suas experiências, 

os aspectos positivos e negativos decorrentes da atuação da equipe gestora. C12: “a gestão lá 

está com uma visão boa das crianças e a coordenadora que está lá atualmente tem bastante 

projetos, esses dias mesmo ela conversou comigo e falou que o ano que vem eu quero focar 

mais, porque este ano ela ficou bastante na administração mas, ela falou que o ano que vem 

quer mais estar no dia a dia das crianças, ver o que está acontecendo, mais presente”. C10:

“Eu só tenho que agradecer a cada um deles (gestão e coordenação) e é assim, é uma troca de 

informações e a gestão aceita opinião, eu levo e a gente procura o melhor porque este melhor 

será para o aluno”. Por outro lado, C2: “Depende a equipe gestora, né? Eu já trabalhei em 

algumas unidades que tudo era difícil, questão de acessibilidade, de aceitação. Hoje, Graças 

a Deus, eu estou numa escola que tem acessibilidade, tem aceitação”. C11: “Se houver mais 

cobrança da Secretaria da Educação, a direção aceita mais aqui. Então, daí, apoiam um 

pouquinho mais nosso trabalho. Entendeu? Então, é bom para os alunos, que a gente atende”.

Em relação a atuação da gestão para evitar a evasão escolar dos estudantes com 

deficiência, um participante comentou C10: “Como eu trabalho com jovens e adultos, lá a 

demanda é grande, 60% dos estudantes são especiais é uma escola visada como especial, mas, 

não é especial, a direção deixa bem claro, somos juntos e misturados, vamos dizer assim, mas, 

tem professores que, como já foi dito, tem que ter o querer, porque senão o preconceito já 

prevalece antes do querer e o aluno acaba se retirando da escola. Eu vejo a gestão, a direção 
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se movendo procurando ajudar a todos porque se o aluno sente aquela barreira, eles acabam 

se retirando”.

Os participantes percebem como relevante o papel da equipe gestora escolar para a 

construção de uma escola inclusiva, mediante ações que valorizam esta perspectiva. 

Comentaram também a importância da atuação da equipe gestora para o acesso, condições de 

permanência, evitar a evasão e incentivo ao trabalho dos profissionais que apoiam este público. 

Tendo em vista uma escola inclusiva, Prieto e França (2018) propõe a necessidade de melhora 

na organização da gestão e Junquilho et al. (2012) buscam compreender como se constrói a 

gestão no cotidiano praticado pelo diretor e comunidade escolar, utilizando a gestão como 

prática social e seus diferentes enfoques sobre a vida cotidiana escolar.

Na categoria Relação com as famílias os participantes revelam como eles percebem a 

sua relação, não só com os estudantes atendidos, mas, principalmente com suas famílias e 

relatam algumas normas escolares referente a este relacionamento com os responsáveis pelos 

estudantes, como relatado a seguir: C11: “Ao observar famílias sem ter uma relação muito 

próxima, posso dizer que 98% são mães solitárias, com pouco auxílio humano e financeiro, 

trazem um "luto" interior que as impedem de enxergar a realidade, não buscam tratamento 

para o desenvolvimento geral da criança/aluno e de melhora de si mesma, apenas estão 

mergulhadas dentro das dificuldades. Como cuidadora também estou limitada, podendo 

oferecer um acolhimento diferenciado dentro das minhas competências e das possibilidades da 

Unidade às crianças/alunos”. C5 também comenta que: “acredito que para as mães seja muito 

difícil lidar com qualquer tipo de deficiência, ainda mais quando está sozinha sem apoio, até 

mesmo para aceitar um filho com PC ou autista ou qualquer outra deficiência. A minha relação 

com as famílias e bem pouca, até mesmo por eu só presto serviço, então procuro estar só 

observando e ajudar da melhor forma possível.”

Foi relatado que normalmente o contato com a família é mediado pela direção ou 

coordenação escolar, conforme as falas de: C3: “Infelizmente, não temos contato com os 

familiares dos alunos.” C4: “É uma relação profissional, com o intuito de um ajudar o 

outro! Como por exemplo, em reuniões, de como melhorar no desenvolvimento do aluno. E 

trazendo a segurança e competência em nossas funções pelos filhos de cada mãe. Que se sente 

insegura e perdida! Por isso, trabalhos como equipes para que essa mãe tenha a segurança e 

confiança pelo nosso trabalho!” E C12: “Aqui na escola temos as duas versões de 

famílias, aquelas que acompanham e procuram fazer de tudo pelos filhos, aquelas que não 

comparecem e aquelas que se tornam família defensora apenas se ocorre algum obstáculo que 

não as agradam. Conto com a direção da escola e sempre que chega um aluno novo 
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procuramos chamar a família (às vezes até por pedido meu) no que diz respeito a minha 

função, para que através de uma conversa com o familiar eu entenda o aluno, seus limites e 

dificuldades. Podendo assim ter um ponto de partida para atendê-lo”.

Os cuidadores também relataram exemplos de situações bem pragmáticas envolvendo 

as famílias, como por exemplo a fala de C5: “conheço um aluno que só se alimenta com a 

comida amassadinha. a mãe do aluno pediu para eu amassar a comida e se possível colocar 

um pouco mais de caldinho para ele comer melhor”. Sobre a relação com as famílias Stainback 

& Stainback (1999) já apontavam a importância de planejar as ações escolares com a 

participação da família com dignidade e respeito, usando uma abordagem baseada nas 

potencialidades do estudante, evitando rótulos. Com a intenção de alcançar a confiança e a 

parceria da família para a construção de uma escola inclusiva que atenda a todos e a cada um. 

Neste sentido os cuidadores também seriam participantes ativos e parceiros neste processo, 

como os demais membros da equipe escolar, trabalhando em conjunto para conquistar a 

confiança de família nas ações planejadas pela escola. O cuidador escolar, como qualquer outro 

profissional na escola, não deverá ser o único responsável pela inclusão, que se dará de maneira 

processual, articulada e coletiva e tende ao fracasso se colocada nas mãos de um único 

profissional.

Nesta categoria Valorização do cuidador escolar, que se subdivide em Valorização do 

trabalho do cuidador, Desvalorização do trabalho do cuidador e Sentido do trabalho como 

cuidador, os participantes expressaram o sentido de ter participado da CCVC para sua 

valorização profissional, bem como, expuseram situações escolares que refletem um sentimento 

de valorização ou não pela sua atuação profissional, ampliando o olhar para situações sociais 

cotidianas que provocam um sentimento de valorização ou desvalorização.

Tendo em vista que ao serem questionados na CCVC todos os cuidadores acharam 

importante abordar a temática Valorização profissional do cuidador escolar na comunidade 

virtual, algumas falas podem exemplificar o sentimento de valorização trabalho do cuidador, 

como: C5: “Não sei se todos se sentiram assim, mas eu, me senti acolhida e abraçada ao 

participar da comunidade colaborativa. Esta pesquisa nos guardou e nos expôs ao mesmo 

tempo. É difícil, passamos meses e anos nas escolas sem ninguém saber se a gente está 

precisando de alguma coisa, ou então de repente o que é que eu posso fazer para te ajudar 

mais. Então, não tem este olhar, né? Acredito que você teve por que você poderia fazer a usa 

pesquisa em qualquer ouro lugar, com qualquer outro tipo de pessoa que não fosse os 

cuidadores, né? Mas, não, você escolheu a gente, então, isso, é muito lindo, né? Muito 

gratificante. O fato de você ser uma pessoa muito inteligente e ao mesmo tempo muito simples, 
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nos deixou à vontade para nos expressar também. Muitos de nós tem muita dificuldade de falar, 

de se expressar e você deixou a gente a vontade para tudo isso”. 

Sobre a mesma temática C4 também comenta: “Realmente, a CCVC nos acolheu, acho 

que faltava isso, esta visão dos cuidadores, esta questão de conversar o que poderia melhorar 

um com o outro, acho que isso para mim, foi acolhedor.” C9: “Aproveitando o gancho, eu vejo 

assim... a gente se sentiu acolhido pelo fato de a pesquisa ser sobre nós. Porque na verdade, 

se a gente for ver, para o sistema nós somos um número, mais uma carteira assinada e você se 

preocupou em cuidar da gente, na verdade foi o cuidar da gente, porque eu vejo pesquisas 

sobre o autismo, eu vejo pesquisas sobre língua portuguesa, pesquisa sobre tudo, menos nós, 

e você procurou fazer uma pesquisa sobre nós, então, a gente se sente agradecida por isso, a 

gente se sente não só mais um número, não só mais uma carteira assinada. A gente agradece 

a todos os profissionais que participaram, se preocupando em passar mais orientações para a 

gente, porque às vezes chegam crianças que a gente pensa: não sei o que fazer. A gente tem 

curso de formação durante o ano, mas, no dia-a-dia só a gente sabe a situação de alguns 

alunos”.

Ao exporem o sentimento de acolhida em participar da CCVC, as falas dos participantes

suscitaram pensar qual o perfil necessário para atuar como mediador em um processo 

formativo? Quais as características necessárias ao mediador/ tutor? Neste sentido Moran (2012) 

afirma que para ensinar, devemos nos comunicar com credibilidade, via interação autêntica para 

provocar avanço no desenvolvimento do assunto tratado. E justifica:

Educadores entusiasmados atraem, contagiam, estimulam, tornam-se próximos da maior parte 
dos alunos. Mesmo que não concordemos com suas ideias, respeitamo-los. As primeiras reações 
que o bom professor/educador desperta no aluno são confiança, credibilidade admiração e 
entusiasmo. Isso facilita enormemente o processo de ensino-aprendizagem. É importante sermos 
professores/educadores com um amadurecimento intelectual, emocional e comunicacional que 
facilite todo o processo de organização da aprendizagem. Pessoas abertas, sensíveis, humanas, 
que valorizem mais a busca que o resultado pronto. (p. 62)

Sobre a mediação, respaldada pela abordagem vygotskiana, Neves (2017) explana que 

o mediador, pela atuação na zona de desenvolvimento proximal do aprendente, desenvolve 

neste a capacidade de pensar, assim, o mediador humano desenvolve mecanismos para que as 

pessoas observem com atenção. Destarte, a mediação constitui um papel essencial nesse 

processo. Segundo Neves (2017) “o mediador pode estimular a exploração de instrumentos 

intelectuais, desenvolvendo a crítica e autonomia naqueles que utilizam as aplicações da 

internet” (p.70).
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Os cuidadores ainda mencionaram, C12: “Que esta pesquisa ajude a divulgar e 

valorizar o nosso trabalho”. C9: “Todos os profissionais precisam ser valorizados, ainda mais 

no caso dos cuidadores em específico por lidar com vidas que dependem de nós”. C3: “Porque 

muitas pessoas acham que a valorização vem primeiro dos outro não de si mesmo, se cada um 

se valorizar e fazer o que ama ou que gosta, não somente seu olhar vai ser diferente, mas as 

suas atitudes também.... E são as atitudes que fazem a diferença”. C5: “Um cuidador na 

unidade escolar faz muita diferença...”

Cuidar da saúde física e mental é investir na qualidade de vida do cuidador e na sua 

valorização enquanto pessoa e profissional, algumas falas demonstram esta preocupação, 

suscitadas pela participação na CCVC. Sobre atividade física, C12 expôs: “acho importante o 

exercício físico. O alongamento previne lesões causadas por esforço físico e movimentos 

repetitivos. Devemos nos exercitar e nos alongarmos para evitarmos maiores problemas”. C5: 

“Até mesmo lesões simples que podem ser causadas no nosso dia a dia ao pegar um cadeirante 

de mal jeito muitas das vezes sentimos dores e o alongamento nos fortalece, é muito importante 

o exercício físico, o ideal seria se todas as empresas adaptassem essa forma de exercícios aos 

seus funcionários”. C8: “Muito bom, O exercício físico ajuda a evitar lesões e alongar as 

regiões mais movimentada.... é um fator muito importante, embora muitos de nós não damos 

muito importância devido tempo e disposição”. C1: “É importante fazermos os alongamentos 

sempre que possível, de preferência antes de iniciarmos nosso trabalho e para evitarmos a 

lesão, ou mesmo acidente de trabalho e até para nosso trabalho ser mais eficiente e termos 

melhor qualidade de vida”.

Foram relatados alguns aspectos que refletem uma desvalorização do trabalho, como 

citado: C2: “Porque nossa função, no ambiente escolar é de extrema importância. E muitos 

funcionários se recusam até a aproximação e os cuidados, e eles (os alunos) têm seus direitos 

garantidos por lei”. C12: “Nas unidades escolares nos deparamos com várias 

situações, inclusive com o preconceito contra nossa profissão. Como foi falado, está em nós 

fazermos a diferença, nos valorizar e valorizarmos o nosso trabalho, que é de grande

importância, tanto no andamento da escola como no desenvolvimento desses alunos. 

É gratificante perceber o progresso deles a cada dia”. C7: “Os cuidadores devem ser 

valorizados porque estão mais preparados para estar lidando com os alunos com deficiências”.

C1: “Porque se trata de um trabalho, muito complexo, que é necessário cuidados, atenção e o 

psicológico também se envolve. Mas no ver das pessoas é visto apenas como um trocador de 

fraldas [...] Porque ainda que haja obstáculos, sempre temos que ‘bater na mesma tecla’ até 

que passemos a ser enxergados no âmbito escolar e social com mais respeito”.
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Neste contexto, a própria regulamentação desta categoria profissional ainda estar em 

processo de efetivação, pode contribuir para ampliar este sentimento de desvalorização 

expresso por alguns participantes, além da construção cotidiana das relações interpessoais no 

ambiente escolar.

Nesta terceira subcategoria os cuidadores expressaram o sentido do trabalho como 

cuidador. C9: “Para mim é uma lição de vida”. C5: “Muita responsabilidade”. C11: “Para 

mim, além da responsabilidade e da experiência de vida, é ... eu mudei muito, a forma de 

enxergar o mundo, as pessoas em geral, a gente trabalha com a singularidade e a pluralidade 

de cada um”. C10: “No trabalhar mesmo, com os especiais, nos dá uma visão diferente porque 

cada um tem sua especificidade, cada um tem seu laudo, e acabamos olhando, como já foi dito 

aqui, de uma forma mais ampla, mais profunda, não só aquele olhar rápido que diz, ah! É

especial e pronto. Há algo muito mais, que possa ser trabalhado e enriquecer, não só eles para 

se desenvolver, como nós também para desenvolver um trabalho melhor”. C12: “Eu gosto 

muito do que eu faço, amo o que eu faço e fico muito contente com o desenvolvimento de cada 

um, no dia a dia deles”. 

Sobre o sentido do trabalho como cuidador, continuaram as argumentações. C4: “Eu me 

sinto um privilegiado, confesso que é um sonho realizado, então, só tenho que agradecer a 

Deus, por ter este dom e a cada dia quero mais, quero ser uma pessoa melhor e um profissional 

melhor”. C10 também comentou: “Como antes disso, eu já trabalhava em escola, mas, como 

limpeza, então, eu estava aguardando obter esta oportunidade porque eu queria trabalhar com 

eles, devido já ao meu olhar dentro da escola para com eles e só tenho que agradecer a Deus 

mesmo, é muito enriquecedor. Obstáculos temos, como em todas as áreas, todas as profissões, 

mas, para mim, trabalhar com eles é uma benção de Deus”. Para finalizar as colocações dos 

cuidadores acerca deste tema, a fala de C2 mostrou-se significativamente relevante. “Eu 

acredito que você entra para trabalhar como cuidadora, de um jeito e durante este período que 

você vai trabalhando, você se transforma. Eu aprendi que ser cuidador é respeitar, porque é 

através do que você vai trabalhando, vai aprendendo, vai vendo valor no respeito e aí não tem 

como você entrar de um jeito e não sair melhor”.

As falas dos cuidadores despertam pensar acerca do sentido da comunidade 

colaborativa, sobre os processos educacionais Menezes (2018) comenta que a educação é um 

processo relacional de negociações entre sentidos e significados. As práticas educativas 

envolvem ações intencionais, planejadas ou intuitivas e mediadas pela linguagem. Assim, 

participar da CCVC adquire um significado coletivo, partilhado pelo grupo e com uma função 

social, mas, também um sentido pessoal, entrelaçado às vivências anteriores de cada 
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participante, conforme Vygotski (2003) o significado é cultural e social, porém o sentido é 

único e pessoal.

Na categoria o cuidador como profissional da Tecnologia Assistiva, os participantes 

demonstraram qual sua concepção sobre TA, bem como as observações e contribuições que 

eles fazem diante da implementação no ambiente escolar para os estudantes com deficiência.

C10: “Um suporte que houve lá na escola, fizeram para encaixar uma cadeira de rodas que 

não cabia, para o aluno poder usar a carteira escolar, ficou assim, suspensa e a cadeira de 

rodas deles cabe certinho embaixo”. C11: “Na minha escola, foi soldada algumas alcinhas na 

cadeira do aluno para que a criança não caísse para os lados”.

Sobre CSA, C7 falou, “na minha escola tinha um aluno adolescente que usava CSA”.

C10: “Sim, é muito útil, tanto para os alunos que dependem do uso, como aos envolvidos no 

desenvolvimento desses alunos” (referindo-se a CSA). C11: “A confecção do PEC, dentro da 

escola é fácil. Não precisa nem de impressora colorida, pinta mesmo. É muito fácil e para um 

autista no caso é primordial e deve começar na Educação Infantil, que já segue no 

fundamental”.

Mediante estes exemplos, foi perguntado a opinião dos cuidadores se os seus serviços

se enquadram dentro dos serviços de TA, levando em consideração a definição de TA que foi 

trabalhada tanto na CCVC como no encontro presencial, considerando que os mais conhecidos 

são os recursos, como a cadeira de rodas, recursos de acesso ao computador, colher entortada, 

entre outros, mas a TA também engloba estratégias e serviços, assim, foi solicitado que eles 

respondessem se sim ou não e justificassem sua resposta. C11: “Orientados por nossos

supervisores ou por especialista que pode ser da secretaria da educação, sim, totalmente. C5: 

“É mesmo, de repente, uma outra pessoa pode ter uma ideia, uma maneira diferente de ver o 

que a gente não está vendo naquele momento, né? Então, isso é bom, porque as vezes você está 

com um problema lá de entortar a colher, mas, talvez não precise entortar a colher, talvez com 

uma colher normal a criança já consiga comer. Mas, este é o meu olhar, mas, o seu, como é 

que é, né? Isso é interessante, é muito bom”. C9: “No meu caso, o aluno ia para escola e só 

tomava na mamadeira, tudo era batido e dado na mamadeira, aí as meninas (as supervisoras 

junto com especialistas da secretaria da educação) falaram, porque a gente não troca para o 

copo que tem bico de silicone. A gente trocou pelo copo e ele aceitou, agora, vamos trocar 

para a colher, a colher, ele recusou por causa do metal, então, vamos colocar uma de plástico, 

porque a de silicone nunca foi para a escola, então, vamos na de plástico mesmo, e ele aceitou 

numa boa e eu acho que isso ajuda muito a gente, por isso que eu acho que sim” e C5: “Tem 

um aluno lá na escola que, ele na escola toma o suco, o iogurte, tudo no copo, mas na casa 
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dele, a mãe dá na mamadeira ou na colher, aí eu abordei isso um dia que o pai perguntou se 

ele estava comendo direitinho, eu falei, sim, ele até está tomando o iogurte ou o suco no copo. 

No copo? Eu falei, é, na sua casa sua esposa não dá? Ele falou, não, ela só dá na mamadeira. 

Eu falei, aqui ele toma no copo, eu dou no copo, seguro para ele, porque ele é tetra, eu seguro 

e ele manda pra dentro. Aí ele ficou assim, né? Não sei se eles estão fazendo em casa porque 

eu não fico muito conversando com os pais, né? Mas, assim, se na escola ele toma, em casa a 

mãe poderia fazer a mesma coisa, para ele vai ser ótimo”.

Um participante apresentou opinião discordante, C8: “Acho que não, ainda falta o 

incentivo para bolar alguns recursos”. Em oposição aos demais: C11: “No que diz respeito a 

nossa função, sim e que tenha na escola, né? Se tiver ou se o aluno trouxer, dá sim. Agora 

dentro da sala de aula ou da sala de recursos, aí já não é da nossa competência”. C10: “Varia 

de escola para escola, eu já tive não só a cadeira de rodas como outros recursos para usar 

com os alunos”. C11: Por exemplo o PEC, aqueles das imagens, então, o aluno poderia ter 

com ele para o cuidador usar, a professora usar. Então assim, se o cuidador usar fora da sala 

de aula e der muito certo, dentro da sala de aula ele não vai poder interferir, se vai ser usado 

ou não, entendeu? Pode sim, ser usado aqui e lá, no pedagógico e fora, lá fora pode dar muito 

certo, se o aluno trouxer, se for confeccionado pelo professor da sala de recursos, não sei por 

quem, até pela família. Mas dentro da sala de aula, o cuidador já não pode garantir isso. O 

que diz respeito a nós quando já se tem uma estrutura ou recurso bom. Eu acho que dá muito 

certo”.

A partir destas falas, C9 comentou: “A gente não tem muito acesso aos recursos, mas, 

é basicamente mais a cadeira de rodas mesmo”. E prosseguiu: “Eu tenho um PEC dentro do 

banheiro, indicando o que pode e o que não pode, o que vai ser feito dentro do banheiro, só 

que dentro da sala de aula, ele já não tem isso, então dentro da sala de aula ele fica solto, 

apesar, a gente tem alguns acessos, e a gente consegue utilizar, mas dentro da sala é um pouco 

mais difícil, então quando a gente tem a gente utiliza sim, e é muito bom”. Referente a fala da 

colega, C11 se posicionou: “E neste caso quem perde é o aluno. Porque ele tem lá, mas não 

tem aqui”.

Neste contexto, foi perguntado. E vocês percebem diferença no comportamento da 

criança ao usar o PEC? C9: “Muito, dentro do banheiro ele sabe que no lixo ele não pode mexer, 

a torneira ele abre, lava a mão e sabe que não é para bagunçar, dentro do banheiro não tem 

esta bagunça toda de subir nos lugares, agora, dentro da sala de aula como não tem este limite, 

ele sobe na cadeira, ele joga as coisas, ele bagunça o lixo, então, assim, eu acho que se todo 

mundo conseguisse falar a mesma língua, ele conseguiria entender bem mais”.
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Motivada pelas falas anteriores C2 falou: “O cuidador pode também ser o mediador 

dessa comunicação, porque eu trabalhei numa escola, que a menininha chorava muito e um 

dos recursos que eu consegui foi por uma música para ela escutar para se acalmar e aí a 

professora viu, levou um notebook para a sala de aula e começou a usar a música também para 

atividades pedagógicas. Tem o querer do profissional também. Eu não falei, a professora só 

viu e já usou o recurso, não tem esta abertura com todos”, refletiu.

Percebe-se pelas discussões desta categoria que os cuidadores revelaram uma concepção 

de TA somente como recursos, embora tenham relatado diversas estratégias que utilizam. 

Também relataram a falta de integração entre o trabalho educativo dentro e fora da sala de aula, 

no ambiente escolar e expuseram como sugestão usar o recurso de forma integrada, que 

expressaram como: falar a mesma língua. Assim como, já foi discutido na categoria Valorização 

profissional, aspectos referentes ao sentido e significado atribuído a este profissional e a sua 

percepção de seu papel dentro o ambiente escolar. Então, pela expressão dos participantes de 

não se sentirem plenamente um profissional da educação, embora atuem no âmbito escolar, 

devido às restrições percebidas para sua atuação e não se enquadrarem plenamente como um 

profissional especificamente da saúde, devido a impedimentos, inclusive de ordem legal.

Diante deste contexto, conclui-se, que este profissional poderia encontrar seu 

sentimento de pertença dentre os profissionais da Tecnologia Assistiva, devido ao caráter 

interdisciplinar de sua atuação, relatado pela parceria com supervisores, especialistas e 

professor do AEE e a expressa necessidade de parceria com os professores do ensino comum, 

condizente com a definição de TA que é se constitui uma área de caráter interdisciplinar.

Apresenta-se a seguir a discussão da pesquisa englobando o resultado dos três estudos.
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8 SÍNTESE DAS DISCUSSÕES DOS TRÊS ESTUDOS.
 

Atualmente muitos estudantes com deficiência frequentam as escolas comuns devido à 

conquista da perspectiva educacional inclusiva. Neste contexto, o cuidador escolar é um dos 

apoios necessários à escolarização inclusiva voltado à garantia dos direitos das pessoas com 

deficiência. Considerando-se a LDB nº 9394/96, a LBI nº13.146/2015, entre outras (Brasil, 

1996, 2015) estes estudantes também devem ter acesso ao AEE e a Tecnologia Assistiva, além 

de outros apoios de acordo com a sua especificidade para aprender respeitando-se a equidade 

de oportunidades educacionais.

De acordo com este contexto educacional, foi elaborada esta pesquisa que buscou 

analisar as possibilidades e dificuldades de uma Comunidade Colaborativa Virtual enquanto 

contribuição formativa para os Cuidadores Escolares de estudantes com deficiência, 

denominada CCVC. Para viabilizar esta análise de maneira aprofundada, foi necessário 

planejar, desenvolver sua aplicação prática e avaliar a CCVC, na plataforma virtual Moodle.

Assim, retrospectivamente, para realizar esta elaboração, fez-se necessário conhecer o perfil e 

a atuação dos cuidadores escolares quanto ao cotidiano profissional, práticas realizadas e 

relações interpessoais no ambiente escolar para poder, desta forma, identificar as necessidades 

formativas desses profissionais. Para isso, foi traçado o percurso metodológico desta pesquisa, 

composto por três estudos integrados, no qual os resultados evidenciados em cada um deles, 

subsidiou cientificamente o avanço para o estudo seguinte. 

Visando caracterizar a atual base de conhecimento sobre o profissional cuidador escolar, 

analisar as principais dimensões dos estudos recentes, tanto nacionais como internacionais, e 

identificar áreas importantes para pesquisas futuras optou-se por realizar uma Revisão 

Integrativa da literatura, a partir desta revisão concluiu-se que há alguns estudos que apontam 

a necessidade formativa para este profissional (e.g. Lopes, 2018, Martins, 2011, Mann & 

Whitworth, 2017) porém poucos estudos realizam uma proposta formativa voltada ao cuidador 

escolar (e.g. Henn et. al, 2017; Layden et. al., 2018).

No Brasil, atualmente, o cuidador é um profissional que contribui com seus serviços de 

cuidado em relação a higiene, locomoção e alimentação entre outras ações, conforme a Nota 

técnica nº19/2010 do MEC e a LBI (Brasil, 2010; 2015). Este profissional recebe diferentes 

nomenclaturas e as redes de ensino ainda estão ajustando as funções deste profissional na 

escola, de acordo com a necessidade dos estudantes atendidos, viabilidade da rede e legislação 

vigente. Assim, há localidades que além dessas atividades o cuidador também oferece apoio 

pedagógico, porém, para isso, seria necessário um profissional que tenha formação pedagógica. 
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Entende-se, nessa pesquisa, que as atividades educacionais nas quais o cuidador possa colaborar 

se referem as relacionadas a sua atuação, como por exemplo, estimular a comunicação entre os 

estudantes com deficiência e demais colegas em momentos, como o recreio escolar, utilizando 

ou não a CSA, colaborar com a formação de hábitos de higiene e alimentação saudáveis, 

contribuir com o desfralde do estudante no ambiente escolar quando necessário, incentivar o 

uso adequado da Tecnologia Assistiva, essas ações podem ser consideradas educativas, na 

medida em que contribuem para o desenvolvimento do estudante. No entanto, este profissional 

não deve ser o responsável por planejar ou executar ações referentes ao conteúdo das disciplinas 

curriculares, como a alfabetização, por exemplo.

Os resultados do primeiro estudo evidenciaram a necessidade formativa para este 

profissional e a análise das categorias expressas permitiram inferir as áreas apontadas pelos 

participantes como de maior necessidade formativa, que foram: A Comunicação, Qualidade de 

vida, formação e valorização profissional do cuidador escolar; Locomoção; Aspectos 

relacionados as deficiências e condições de saúde; Alimentação; Higiene; Aspectos 

psicológicos e do desenvolvimento e a Inclusão. A pesquisa internacional de Henn et. al (2017) 

apresentou um currículo formativo para os assistentes escolares aplicada em uma região da 

Alemanha, cujos módulos construídos com a colaboração de especialistas abordavam as 

seguintes temáticas: Introdução e Apresentações; Formando o Assistente Escolar; Foco no 

desenvolvimento e acompanhamento individual; Trabalho em parceria; Superando Situações 

de desafio; Intervenção; Relacionamentos e comunicação; Psico-higiene e autocuidado; Base 

jurídica da função; Intervenção; Cooperação na escola e Encerramento com feedback, o que 

ressalta a necessidade de formação para este profissional e confirma que as temáticas precisam 

estar relacionadas com a prática e o ambiente de atuação deste profissional.

Neste sentido, as temáticas que emergiram como resultado do primeiro estudo 

constituíram-se como os Módulos que foram trabalhados na formação, que apresentou 

característica de ensino híbrido, apresentando momentos formativos presenciais e de 

participação virtual, devido a análise da conjuntura do cotidiano profissional e pessoal 

apresentado pelos cuidadores participantes.

Assim, vislumbrou-se a necessidade de planejar e avaliar, de acordo com a opinião dos 

cuidadores escolares, a usabilidade da plataforma virtual para detectar possíveis ajustes à 

plataforma e das características pedagógicas das atividades propostas, no segundo estudo da 

pesquisa. Que apresentou como resultado o delineamento da plataforma virtual, expondo suas 

características no Planejamento e apresentação da CCVC, como resultado também foi 

percebida uma usabilidade positiva da plataforma e alguns ajustes sugeridos foram acatados 
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como a exibição de vídeos curtos e a utilização de uma diversidade de atividades assíncronas 

nas atividades dos módulos e não somente os fóruns, outras sugestões não foram acatadas por 

divergirem da concepção da Comunidade Colaborativa Virtual que se pretende difundir, como 

por exemplo, uma das sugestões apontadas pelas participantes foram proporcionar um maior 

direcionamento na ordem que as atividades deveriam ser executadas, porém, estas sugestões 

foram consideradas, levando em conta o contexto educacional vivido pelas participantes, seus 

hábitos de estudo, etc. e assim, ao invés de direcionar o sequenciamento dos conteúdos a serem 

trabalhados na CCVC, foram enfatizadas nas orientações, tanto presenciais como virtuais a 

importância da participação, colaboração e dada a devida ênfase que não havia uma ordem 

sequencial para execução das atividades. Procurando deixar claro que esta execução seria 

norteada pelo interesse dos participantes. A proposição desta visão comunitária, colaborativa e 

não hierarquizada do saber coaduna com o exposto nas pesquisas de Cortelazzo (2009) e 

Menezes (2018).

Depois, no terceiro estudo procurou-se desenvolver e avaliar uma Comunidade 

Colaborativa Virtual dos Cuidadores (CCVC) para o aperfeiçoamento profissional dos 

cuidadores escolares. Os resultados descreveram a participação na CCVC, os encontros 

formativos presenciais, a construção do conhecimento revelada pelos cuidadores e as categorias 

de análise do potencial formativo da CCVC na visão dos cuidadores, que foram: Uso e 

Interatividade com a plataforma da CCVC; CCVC e expectativas profissionais; Participação e 

aprendizado na CCVC; Comunicação, Interação e Colaboração; Estratégias e aplicações 

práticas; Vivência sobre inclusão; Gestão escolar inclusiva; Relação com as famílias; 

Valorização do cuidador e o Cuidador como profissional da Tecnologia Assistiva. Nos 

resultados, a maioria dos participantes revelou ampliação do seu conhecimento relativo aos 

conteúdos trabalhados nos módulos temáticos da CCVC, portanto esta formação pode ser 

considerada válida, pertinente e com adequado potencial formativo para estes profissionais, na 

opinião dos cuidadores, sempre considerando a especificidade tanto da realidade vivida como 

do ambiente escolar de atuação. Estas temáticas revelaram os pensamentos, sentimentos, 

experiências e aprendizados relatados pelos participantes mediante as propostas dialógicas 

trazidas pelos especialistas nos vídeos e atividades dos módulos temáticos e mediada pela 

pesquisadora. 

Neste sentido que se entrelaça a perspectiva Educacional Inclusiva, a Psicologia 

Histórico-Cultural e as questões teórico metodológicas dos estudos sobre os Ambientes Virtuais 

de Aprendizagem e as Comunidades Colaborativas Virtuais, focando o olhar no 

desenvolvimento das potencialidades dos participantes, valorizando suas vivências e a 
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abordagem da mediação, ambas percebidas aqui no sentido conceitual vygotskiano, tanto

pertinente a relação entre pares, como a atuação dialógica da mediadora na CCVC, englobando 

reflexos na mediação que o cuidador realiza cotidianamente na escola com os estudantes, 

colegas de trabalho e outros.

Esta integração oferecida pela síntese das discussões dos três estudos que compõem esta 

pesquisa possibilitou a discussão a seguir, acerca das possibilidades e dificuldades encontradas 

para implementar a CCVC.
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9 DISCUSSÃO ACERCA DAS POSSIBILIDADES E DIFICULDADES ENCONTRADAS 
PARA IMPLEMENTAR A CCVC
 

A discussão a seguir, foi elaborada a partir da avaliação da Comunidade Colaborativa 

Virtual dos Cuidadores (CCVC) para o aperfeiçoamento profissional dos cuidadores escolares

e integrando o resultado dos três estudos. Neste contexto, procurou-se analisar e discutir as 

possibilidades e dificuldades de uma Comunidade Colaborativa Virtual enquanto contribuição 

formativa para os Cuidadores Escolares de estudantes com deficiência.

Em relação as dificuldades encontradas: a principal dificuldade que se pode mencionar 

é a exclusão digital, a qual se encontra submetida esta categoria profissional, que pode ser 

percebida pelas falas dos cuidadores ao apontarem as dificuldades em participar, devido ao seu 

cotidiano profissional e familiar no meio urbano, incluindo tempo despendido no transporte 

público para ir e voltar do trabalho, podendo ser observado também aspectos relacionados a 

questão de gênero referentes as falas relativas aos cuidados com a casa, filhos, além da 

preocupação com a qualificação profissional. Pode-se relacionar a estes dados os resultados da 

pesquisa do IBGE (2018) no qual as pessoas alegam os motivos pelos quais não utilizam a 

internet, dentre os motivos foram expostos 38,5% não sabiam usar a internet, 36,7% não tinham 

interesse, 13,7% achavam o serviço caro, 4,9% não tinham internet disponível nos locais que 

costumavam frequentar, 4,5% acham o equipamento necessário para acessar a internet caro, 

entre outros. Vale ressaltar que questões como esta permeiam o cotidiano não só dos cuidadores, 

mas, de boa parte da classe trabalhadora brasileira, na atualidade. Assim, devem ser 

implementadas políticas públicas que fomentem a verdadeira inclusão digital, não só por meio 

de acesso à rede e equipamentos, mas, com estímulo a troca de conhecimento via rede,

conforme exposto por Warschauer (2006) colaborando assim, para a efetivação de diversas 

comunidades colaborativas virtuais, entre outras, incentivando a autonomia aprendente.

De acordo com Neves (2017) “ao dificultar o desenvolvimento, a exclusão digital

contribui para a consolidação da pobreza e distanciamento das camadas sociais, que também 

podem ser percebidas no âmbito mercadológico” (p. 60). A autora ainda menciona que, desta 

forma, as oportunidades de emprego acabam se tornando escassas, sendo mais um desafio para 

os digitalmente excluídos e continua sua análise ao afirmar que as pessoas que apresentam 

elevada escolarização realizam um uso mais complexo da rede de internet e seus recursos, 

enquanto as camadas populares utilizam a internet mais para consultas simples, jogos e 

entretenimento. Sobre isso, Arretche (2019) afirma que as desigualdades digitais são marcadas, 

não só pelas questões individuais, mas também territoriais e neste sentido “a desigualdade de 
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acesso à Internet tem consequências que não deveriam ser ignoradas por formuladores de 

políticas públicas” (p.74).

Relacionada ainda a questão da exclusão digital, podemos somar a situação dos recursos 

tecnológicos ultrapassados, ocasionando dificuldade no acesso pleno devido a quebras, ficando 

parte do tempo sem o aparelho, entre outras situações mencionadas nos resultados da pesquisa.

Ao fazer referência aos recursos tecnológicos ultrapassados, não está sendo visto somente os 

equipamentos, como celulares que não são smartphones ou computadores desatualizados. Está 

sendo analisada também a questão da internet (banda larga, 3G, 4G) de má qualidade que as 

vezes é oferecida a preços elevados, ocasionando dificuldade no acesso, como por exemplo 

quando houve a queixa da participante que o vídeo demorava para carregar no celular.

Soma-se a estas dificuldades apresentadas, o aspecto cultural decorrente do pensamento 

do ensino no modelo tradicional e presencial, vividos por muitos dos participantes, que os fazem 

acreditar que para a aprendizagem acontecer o ensino necessita ser repetitivo e hierarquizado, 

como já mencionado. Neste sentido, a crença imposta pela educação bancária, conforme 

exposto por Freire (1987), que pode ser gradativamente combatida e substituída pela crença em 

uma comunidade aprendente mediante a ampliações de oportunidades como esta, bem como, 

estar relacionadas ao não, ao exercício de uma atividade profissional.

Para além das dificuldades ora mencionadas, os resultados desta pesquisa também 

evidenciaram algumas possibilidades oferecidas pela participação na CCVC, como: a 

comunidade de aprendizagem, favorece uma cultura de aprendizagem colaborativa, não 

hierarquizada e independente de grades curriculares evitando a tendência ao aprisionamento do 

interesse e do saber. Sobre isso Menezes (2018) aponta que as tecnologias sozinhas não mudam 

as escolas, mas mudam as formas de educar-se, desta maneira, a pesquisadora defende que o 

conhecimento seja livre e inventivo, em uma educação ativa, centrada em quem aprende, esta 

nova cultura escolar exige concepções de mundo e de ensino diferentes do modelo tradicional.

Se esta nova maneira de construir conhecimento difere do modelo hierarquizado, por 

outro lado, valoriza o desenvolvimento de potencialidades, tanto na área estudada, como no uso 

das tecnologias, como por exemplo, em uma das escolas, nas quais a pesquisadora compareceu

para auxiliar o participante nos primeiros acessos a CCVC, houve a oportunidade de trabalhar 

também algumas funcionalidades oferecidas pelos softwares de edição de texto. Na ocasião, a 

participante se mostrou muito grata e expressou que utilizaria este conhecimento em outros 
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cursos on-line que ela estava fazendo e que estava insegura quanto aos erros ortográficos ou de 

digitação cometidos e que, a partir desta intervenção, ela já saberia corrigi-los.

Outra possibilidade percebida é o incentivo ao compartilhamento de conhecimentos 

tanto teóricos como práticos. De acordo com a perspectiva da psicologia histórico-cultural o 

desenvolvimento se dá em um movimento relacional entrelaçado a processos interiores

mobilizados, que afetam e são afetadas por estas interações sociais. Neste sentido Menezes

(2018) comenta o que é esperado da educação, pensada como um processo de formação 

humana: 

A ideia da “educação como um direito de todos” amplia-se para “educação como um direito de
todos, em qualquer lugar e de diferentes jeitos . . . como fenômeno multifacetado e plural, abarca 
todas essas possibilidades e muitas mais. Ao nos depararmos com os cenários e possibilidades
apresentados, valorizamos o quanto representam para a formação humana destacando contudo, 
nossa crítica à práticas educativas que promovem o individualismo e a subjugação humana
(p.44).

Assim, destaca-se a atuação por meio da interação do mediador e dos pares aprendentes 

em todos os processos formativos que promovem desenvolvimento via implicações na zona de 

desenvolvimento proximal dos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, seja 

presencial ou virtual, de acordo com a perspectiva vygotskiana, já exposta nas palavras de 

Neves (2017) e Shuare (2017).

Indica-se outra possibilidade levantada nos resultados desta pesquisa que é a 

flexibilização dos horários e locais de acesso que permite mais um caminho do participante 

gerir seu processo de aprendizagem com autonomia, assim, o membro da comunidade tem a 

possibilidade de trabalhar com o material no seu ritmo, desenvolvendo seu conhecimento e o 

mediador oferece o suporte e organiza o conhecimento. Neste sentido, a comunidade 

colaborativa virtual cria um contexto de aprendizagem que conforme Neves no qual os sujeitos 

se comunicam, administram suas diferenças, suas habilidades e as dos seus pares. “Dessa forma 

torna-se apropriada a observação da possibilidade de desenvolvimento no contexto de inclusão 

digital” (2017, p. 87). Assim, as tecnologias podem se tornar grandes aliadas para a efetivação 

da Escola inclusiva, como por exemplo com o uso de smartphones como pesquisado por (Cosier 

et al., 2015) e o próprio exemplo desta pesquisa, o apoio de grupo de whatsapp foi importante 

para dar segurança aos cuidadores, ao contatar a pesquisadora ou colegas para sanar dúvidas 

em relação ao uso da plataforma, conforme referido por participante.

O compartilhamento de conhecimentos, já mencionado, contribui para a elevação da 

autoestima aprendente, ampliando a crença nas capacidades individuais, mediante as 



 
 
 

230 
 

possibilidades oferecidas pelo contexto, em ajudar o outro e ser ajudado, construindo o sentido 

de comunidade inclusiva preconizado nesta pesquisa, conforme valorizado por Stainback e

Stainback (1999). Em relação a este compartilhamento de conhecimentos Menezes (2018) 

menciona a relevância do engajamento neste processo:

O aprender junto e o aprender em comunidade exige participação e quando a relação de ensino-
aprendizagem vai se horizontalizando, criando situações legítimas menos hierarquizadas de 
troca de conhecimento, torna-se imprescindível um direcionamento para um tipo específico de 
participação, que se dá em mão dupla à qual chamamos de engajamento (p. 136).

Todas estas situações aliadas contribuem para o desenvolvimento pessoal e profissional 

dos membros da comunidade colaborativa de maneira integrada. Ao realizar um olhar ampliado 

frente as dificuldades e possibilidades apresentadas nota-se também, algumas situações 

ambíguas, que tanto apresentam um lado de dificuldade, mas, por outro uma possibilidade,

como por exemplo. Foi analisado que o cuidador é um profissional que reflete sobre a sua 

prática e busca alternativas/estratégias para ação visando a realização dos seus afazeres

profissionais, e isso é positivo, porém tem pouco espaço tanto na carga horária como 

hierarquicamente nas escolas para isso, o que demonstra uma dificuldade percebida por meio 

das falas dos participantes. Neste sentido, acredita-se que nas possibilidades de engajamento,

trocas de experiências, ideias entre pares e com o aumento gradativo do vínculo grupal, muitas 

vezes são encontradas alternativas viáveis para aquela realidade escolar enfrentar os desafios 

que estão postos. Destarte, algumas das dificuldades passaram a serem vistas como 

oportunidades de desenvolvimento, tanto pessoal como institucional.

Diante dos dados levantados no primeiro estudo e falas dos participantes nos encontros 

presenciais percebe-se uma ampliação da visão dos participantes em relação a perspectiva 

inclusiva. Uma preocupação ao planejar a CCVC foi fomentar dentre os participantes, subsídios 

para a mudança da visão do modelo médico, ainda impregnada na nossa sociedade atualmente, 

que enxerga a deficiência como uma fatalidade e os cuidados como voluntarismo, para a visão 

do modelo social da deficiência, respaldada pelo exercício dos Direitos Humanos, no qual o 

acesso aos cuidados que a pessoa necessita para exercer sua cidadania com equidade, são vistos 

como um direito do cidadão e desta maneira, pretendeu-se levar os participantes a percepção 

que esta visão está relacionada até a sua valorização profissional que passa de uma ação 

filantrópica, que pode ser exercida por qualquer um e a pessoa com deficiência tem que 

submeter para uma atividade exercida por profissional capacitado, que necessita de formação 

inicial e continuada específica para tal, respeitando a autonomia do usuário final.
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Esta mudança na visão pode ser percebida pela diferença nas falas do primeiro encontro 

presencial, na qual os participantes estavam nomeando as deficiências como patologias e 

também havia algumas falas referentes a relação afeto e cuidado que retratavam o modelo 

médico da deficiência para outras no grupo focal final, na qual participantes expressavam 

conversas com estudante e expressavam falas do tipo: “Ele não é doente, só especial, como 

você também é especial em algumas coisas”, somos todos diferentes, cada pessoa guarda

semelhanças e diferenças em relação aos demais e isto tem que ser respeitado.
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

Historicamente, ao refletirmos sobre os paradigmas atravessados para a escolarização 

das pessoas com deficiência, estudamos o período de segregação e, posteriormente, o de

integração que se desenvolveram socialmente, apoiados no modelo médico da deficiência. Nas 

últimas décadas, desenvolvera-se a perspectiva da inclusão, não compreendendo somente as 

escolas, mas, toda uma proposta de inclusão social mais abrangente, com base no modelo social 

da deficiência. Para além disso, urge a necessidade de inaugurar-se um novo olhar que já se 

anuncia pelo modelo dos direitos humanos - enfatizando a necessidade de respeito aos direitos 

de todos e de cada um; ver o cidadão que apresente alguma deficiência com potencial, promover 

oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos, com equidade. Entretanto, para 

que esses avanços aconteçam, as pessoas necessitam de uma educação de qualidade. Afinal, a 

educação é um direito e não filantropia!

Atualmente, está sendo realizada uma revisão da Política Nacional de Educação

Especial, posto que, completara dez anos recentemente, no entanto, a atual conjuntura que se 

revela, nos passa a  impressão - mediante relatos divulgados pela mídia, bem como em outros 

fóruns - que a sociedade esteja vivendo atravessada por inúmeras situações de avanços e 

retrocessos ora alternados, ora concomitantes. Observa-se situações de inclusão riquíssimas 

com valorização do potencial e protagonismo das pessoas com deficiência e outras de 

superproteção e descrença nas potencialidades.

Considerando que ainda não é possível avaliar o impacto da Declaração de Incheon nas 

políticas públicas educacionais brasileira, devido a ser muito recente e mediante os resultados 

apresentados nesta pesquisa, somados a prática vivida nos ambientes escolares em todos os 

segmentos e modalidades de ensino, inclina-se a comentar que enquanto precisarmos 

acrescentar o adjetivo “inclusiva” ao nos referirmos à instituições sociais, como por exemplo:

escola inclusiva, sociedade inclusiva, empresa inclusiva, é porque esta visão ainda não é 

consenso em toda a sociedade. A sociedade só demonstrará um avanço em relação qualidade 

de vida com equidade das pessoas com deficiência quando a palavra “inclusiva” configurar-se

um adjetivo histórico. E, ao nos referirmos às escolas, universidades, empresas e a sociedade já 

se possa pressupor a inclusão como latente.

A escola, muitas vezes, ainda se apresenta de forma tradicionalmente excludente. Por 

isso, não está conseguindo alcançar seus objetivos educacionais com grande parte dos 

estudantes, não somente aqueles que apresentam alguma deficiência, e neste contexto, eles não 
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podem esperar esta ampla reestruturação escolar necessária para frequentarem a escola. 

Tomando-se por premissa que a inclusão é processo, a inserção deste profissional, responsável 

pelos cuidados, fora uma estratégia encontrada desde a década de 70 em alguns países e, vem 

se perpetuando com pesquisas mostrando resultados favoráveis, mas outras contrárias em 

alguns aspectos. Destarte, estudos nesta área precisam ser ampliados, principalmente em âmbito 

nacional - que contemplem a sua formação e deem voz a este profissional.

A revisão integrativa constituinte desta pesquisa demonstrara que são encontradas 

diversas nomenclaturas e especificidades de atuação deste profissional. Tanto em âmbito 

nacional como internacional, basicamente, são dois perfis característicos com maior incidência: 

o cuidador que oferece os serviços relativos à higiene, alimentação e locomoção e outro 

profissional que oferta o apoio pedagógico. Portanto, também há o cuidador que se 

responsabiliza por todas estas questões, o que acarreta uma série de discussões sobre a formação 

deste profissional e sua contribuição para a educação inclusiva. Além disso, a contratação 

indiscriminada deste profissional, visando encarregá-lo de funções pedagógicas, caracteriza um 

sucateamento da qualidade do atendimento, pois, o apoio pedagógico deveria ser oferecido por 

profissional habilitado. Situações estas que ocorrem, entre outras, pelas demandas decorrentes 

do que se tem chamado de judicialização, ou seja, as famílias que acreditam que seu filho, por 

apresentar alguma deficiência, precise deste apoio, recorrem à Justiça para solicitarem 

assistência. Nota-se que, por vezes a escola não é ouvida quando é dada a determinação. Tal

situação mereceria um trabalho mais integrado entre os sistemas escolar e judiciário, em 

conjunto com a família, para que sejam contemplados com os devidos apoios aos estudantes 

desassistidos e pelo período necessário, sem incorrer no risco de prejudicar a construção da sua

autonomia com ações superprotetoras ou que, algum estudante que se beneficiaria deste apoio 

fique sem ter seu direito respeitado.

Ao se considerar somente o senso de comunidade, impresso na perspectiva teórica da 

Educação Inclusiva, algumas pessoas podem crer que profissionais como este, talvez nem 

fossem necessários, porque todas as pessoas no ambiente escolar estariam dispostas a cuidarem 

e colaborarem umas com as outras. No entanto, não podemos esquecer a especificidade técnica 

de cada profissão, a realidade concreta que se apresenta nas escolas e a lenta projeção de 

mudanças, com a falta de funcionários para diversos setores, o quantitativo de estudantes por 

turma, entre outros aspectos. 

Para além da perspectiva teórica, ao imaginarmos a estrutura atual das escolas em 

diversos países, com raras exceções, um professor, mesmo que tenha uma atuação pedagógica 

inclusiva, não teria condições de abandonar sua turma de alunos para realizar atividades - como 
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a troca de fraldas, por exemplo – pois, neste ínterim os demais estudantes ficariam desassistidos, 

o mesmo se repetiria com cada profissional no exercício de sua função. Toda função é 

importante na escola, desde a direção, professores, cuidador e demais funcionários. Não 

estamos falando aqui das exceções, é óbvio que, quando um profissional falta, sua atuação 

acaba por ser distribuída entre os demais, portanto, não se justifica, em hipótese alguma, o 

estudante com deficiência não ir à escola porque não há o cuidador, assim como, também não 

se concebe uma situação na qual somente o professor do AEE conheça e saiba dar informações 

sobre o desenvolvimento da aprendizagem de um estudante com deficiência matriculado na 

escola.

Os cuidadores, ao mesmo tempo que participam da promoção de inclusão escolar de 

estudantes com deficiências, necessitados de seus serviços, para manter a escolarização, sofrem 

a exclusão social decorrentes das mazelas da sociedade atual. Por exemplo; a exclusão digital, 

falta de valorização profissional e a dupla ou tripla jornada da mulher trabalhadora, entre outras 

questões.

O cuidador, atuando na relação um-para-um, no apoio ao estudante, corre um enorme 

risco de reforçar a visão do modelo médico da deficiência, devido a esta ainda estar arraigada 

na nossa sociedade. Este trabalho desenvolvido nesse formato individualizado só se justifica 

mediante análise conjunta da equipe escolar e família, sendo avaliado periodicamente. Para a 

função do cuidador colaborar no ambiente escolar com a inclusão das pessoas com deficiência 

enquanto sujeitos de direitos é necessário que se estabeleça uma relação de parceria entre este 

profissional, o professor do AEE e do ensino comum, voltados a um trabalho colaborativo nas 

práticas educativas para o estudante com deficiência, devidamente planejado. Para isso, 

vislumbra-se a necessidade de que toda escola conte com a presença do professor do AEE no 

seu quadro de profissionais, assim, este professor ao manter um estreito vínculo com esta 

comunidade escolar, facilitaria, entre outras situações a parceria colaborativa com o professor 

do ensino comum e outros profissionais. Exemplificando: o cuidador, que poderia ser orientado 

pelo professor do AEE para ações voltadas a comunicação do estudante sob seus cuidados no 

ambiente escolar, atuando como interlocutor frente a situações de comunicação alternativa nos

momentos de refeições e pátio, aproximando os demais colegas para estas situações 

comunicativas e valorizando as relações interpessoais, entre outras. Assim, os cuidadores 

seriam bons profissionais para auxiliarem na implantação de programas preventivos e 
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interventivos escolares, se adequadamente treinados9 e mediante condições de trabalho 

adequadas.

Diante do apresentado e tendo em vista que a implementação da educação inclusiva é 

processual, mostra-se inegável a necessidade de melhorar a formação inicial, bem como investir 

significativamente na ampliação da formação continuada na perspectiva inclusiva, promotora 

de equidade nos direitos humanos, voltadas não só para este profissional como para todos da 

escola. Assim, cabe propor que o investimento em políticas públicas dirija seu olhar tanto para 

a formação técnica - voltada a especificidade da atuação de cada profissional da escola, com o 

objetivo de especializar-se sobre o seu fazer, refletir sobre a sua prática - como para a formação 

coletiva, que deve ser implementada de maneira colaborativa, em conjunto, voltada a todos os 

profissionais da escola, bem como expandida para toda a comunidade. E quebrando os 

paradigmas da escola tradicional, fortalecendo assim, a educação inclusiva, voltada à promoção 

dos direitos humanos com equidade, também almejando o objetivo de conhecer e fortificar as 

redes de apoio vinculadas a esta comunidade.

Neste contexto, mediante a expressa importância de investimento significativo na 

formação e valorização de todos os profissionais da educação pelo poder público e de maneira 

integrada para a efetivação da Educação Inclusiva. Verifica-se como necessária para todos os 

profissionais da escola, a formação específica, no seu campo de atuação e a formação mais 

ampla sobre a perspectiva educacional inclusiva, que será a propulsora das ações inclusivas, 

dando coesão às funções específicas, não deixando que ocorra a cisão das ações educativas.

Ambas são complementares, portanto, se for realizada somente uma delas, a verdadeira 

educação inclusiva e de qualidade como direito de todos não se efetivará, porque ou o 

profissional terá seu olhar voltado somente a sua especificidade técnica ou terá sensibilidade 

para a educação inclusiva e, entretanto, não saberá selecionar dentre os apoios que o estudante 

tem direito, qual o mais indicado, ao realizar o planejamento das ações pedagógicas e do 

cotidiano escolar para seus alunos.

As escolas brasileiras necessitam de mais investimento e atenção, com a implantação de 

programas educacionais voltados a realidade escolar que possam ser devidamente 

acompanhados e avaliados. Não somente ações pontuais que se modifiquem a cada troca de 

governo. Para melhorar a educação voltada ao público-alvo da educação especial temos que 

melhorar a educação como um todo, com investimento consistente na formação dos 

 
9 Neste contexto, foi realizada a opção pelo termo treinados para se referir a um treinamento específico, voltado a 
implantação de determinado programa sistematizado, então, os profissionais que forem atuar, precisam estar 
familiarizados com as etapas e ações do programa. 
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profissionais para atingir inovações pedagógicas e melhoria nos níveis de suporte aos estudantes 

que deles precisarem.

No decorrer da pesquisa os participantes expuseram acerca das ideias que permeiam o 

imaginário no ambiente escolar e seus paradigmas, refletindo sobre cada uma delas. Destarte, 

refletiram sobre o preconceito que percebem nas escolas e apontam caminhos como a 

comunicação e a boa acolhida, planejada e preparada do estudante com deficiência junto aos 

demais. Neste contexto, percebe-se que para além da devida regulamentação e formação

necessária para este profissional, é necessário acompanhamento, então uma sugestão 

interessante seria de algum tipo de estágio supervisionado, acompanhando profissional mais 

experiente, para o início de exercício na função.

As características desta comunidade, tanto pelo perfil dos participantes como dos 

temas/conteúdos abordados, dificultariam que fossem realizadas totalmente de forma virtual, 

portanto, a modalidade híbrida foi a melhor solução encontrada, tendo em vista os recursos 

disponíveis no momento, quem sabe, em um futuro próximo, com a popularização do uso de 

realidade aumentada, 3D, entre outros recursos. Tal como, como uma modificação cultural no 

uso destes recursos, mediante as vivências de utilização destes instrumentos, este planejamento 

poderá ser revisto e aperfeiçoado. Neste contexto, seria interessante a proposição de replicar 

esta pesquisa ampliando para outras regiões do país. Por fim, considerando-se as possibilidades 

e dificuldades relatadas, na visão dos cuidadores escolares, a CCVC revelou adequado potencial 

formativo voltado aos profissionais que exercem a função de cuidados no ambiente escolar

junto aos estudantes com deficiência, levando-se em consideração o perfil do grupo pesquisado 

e a complexidade do ambiente escolar.
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Realizaremos uma pesquisa na cidade de São Paulo, intitulada “CUIDADOR:

ELEMENTO SIGNIFICATIVO PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA” e gostaríamos que

participasse da mesma, contribuindo com sua experiência profissional. O objetivo da pesquisa 

é desenvolver e avaliar uma formação por meio da Comunidade Virtual para o aperfeiçoamento 

profissional dos cuidadores escolares. Participar desta pesquisa é uma opção e no caso de não 

aceitar participar ou desistir em qualquer fase da pesquisa fica assegurado que não haverá perda 

de qualquer benefício nesta universidade.

Caso aceite participar da pesquisa gostaríamos que soubessem que para a coleta dos 

dados serão utilizados questionários, observação e entrevistas, bem como participação na 

Comunidade Virtual por um período de três meses. A pesquisa comporta riscos mínimos ao 

participante, como possível desconforto frente a algumas perguntas no momento das 

entrevistas. Gostaríamos de ressaltar que os resultados serão divulgados apenas para fins 

científicos (publicações em revistas ou livros e congressos) e não haverá a possibilidade de 

identificação dos sujeitos preservando suas identidades.

A pesquisa não implicará em nenhum custo ao participante, e também não será efetuada 

qualquer forma de pagamento pela participação, sendo esta estritamente voluntária. Em caso de 

necessidade, o participante poderá entrar em contato com a pesquisadora responsável, 

pessoalmente, no endereço Av. Prof. Mello Moraes, 1721– CEP 05508-030 – Cidade 

Universitária – São Paulo – SP, ou pelo telefone (11) 98222-9122, ou pelo e-mail 

fernandaqueiroz@usp.br.

Para maiores esclarecimentos sobre os aspectos éticos envolvidos, é possível entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Instituto de Psicologia da 

Universidade de São Paulo no endereço Av. Prof. Mello Moraes, 1721 – Bloco G – sala 27 –

CEP 05508-030 – Cidade Universitária – São Paulo – SP, pelo telefone (11) 3091-4182, ou 

pelo e-mail ceph.ip@usp.br.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE PSICOLOGIA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA ESCOLAR E DO
DESENVOLVIMENTO HUMANO
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Caso não tenha dúvidas e concorde em participar, necessitamos que assine esse termo 

de consentimento em duas vias, sendo que uma ficará com você e a outra com a pesquisadora 

responsável. Sem mais para o momento, desde já agradecemos a atenção dispensada e 

despedimo-nos.

DECLARAÇÃO DO (A) PROFISSIONAL PARTICIPANTE

Eu, _________________________________________________________ 

portador (a) do RG__________________ declaro que estou ciente e de acordo em participar da 

pesquisa intitulada “CUIDADOR: ELEMENTO SIGNIFICATIVO PARA A EDUCAÇÃO

INCLUSIVA”. Declaro também ter recebido as devidas explicações sobre a referida pesquisa 

e concordo que minha desistência poderá ocorrer em qualquer momento sem que ocorram 

quaisquer prejuízos físicos ou mentais. Declaro ainda estar ciente de que a participação é 

voluntária e que fui devidamente esclarecido (a) quanto aos objetivos e procedimentos desta 

pesquisa e permito a divulgação dos dados obtidos por meio de publicações.

Certos de poder contar com sua autorização, colocamo-nos à disposição para 

esclarecimentos, através do telefone (11) 98222-9122 falar com Fernanda Matrigani Mercado 

Gutierres de Queiroz ou através do endereço eletrônico fernandaqueiroz@usp.br

Fernanda Matrigani Mercado Gutierres de Queiroz. 

Doutorado em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano – USP

Orientadora: Profª Dra. Márcia Helena da Silva Melo Bertolla - USP

______________________________               _________________________________

Assinatura do profissional/participante               Fernanda M.M. Gutierres de Queiroz
Pesquisadora

São Paulo, ________ de _______________ de 201__.
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APÊNDICE B - TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA A UTILIZAÇÃO DE VOZ, NOME, 
SOM E IMAGEM

Eu,_____________________________________________________, estado civil: 

______________, profissão:__________________ residente na 

Rua_________________________________, nº_______, 

complemento,_______________ cidade__________________ estado______, portador da 

Cédula de Identidade RG nº_______________, inscrito no CPF/MF sob 

nº___________________, AUTORIZO, de forma expressa, a captação, utilização e exibição 

de minha voz e imagem pela Pesquisadora Fernanda Matrigani Mercado Gutierres de Queiroz, 

portadora da Cédula de Identidade RG nº 21214909X, inscrita no CPF/MF sob nº 186930828-

09, a serem utilizadas em obras audiovisuais a serem produzidas para fins institucionais, 

didáticos e/ou científicos, sejam essas destinadas à divulgação ao público em geral e/ou apenas 

para uso interno.

A presente autorização, concedida a título gratuito, confere a pesquisadora, o direito a utilizar 

minhas imagens e voz, a qualquer tempo, por mídia escrita, eletrônica ou digital, a critério 

exclusivo deste, desde que não haja desvirtuamento da sua finalidade.

Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem que 

nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou a qualquer outro 

título.

São Paulo, ______de_____________________de 2018.

__________________________________

Nome – Assinatura
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APÊNDICE C – Questionário para os cuidadores escolares.

PREÂMBULO

Estamos realizando uma pesquisa, para o aperfeiçoamento profissional dos cuidadores escolares 
e acreditamos que pela sua experiência profissional na área, você poderia nos auxiliar preenchendo este 
questionário. Gostaríamos que soubesse que não haverá a identificação dos entrevistados ou alunos, 
independente das informações dadas.

QUESTIONÁRIO

1) Você atua em:
EMEF (     )                          EMEI (     )           CEI/creche (     )            EMEFM (     )

2) Quantos estudantes estão na sua lista de atendimento como cuidador? 
_______________________________________

3) Quais suas idades, tipo de deficiência e características, preencha tabela abaixo:
Para o período use: M= manhã, T= tarde e I=integral
Para preenchimento das colunas coloridas use S para Sim e N para Não.

Quan

tidade

Nome Ida-

de

Série Período Tipo de 

deficiência

Fala Usa cadeira

de rodas

Segura

objetos

Usa

fralda

Observações

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4) Você atende outros estudantes além dos que estão na sua lista de atendimento?

(     ) SIM. Quantos? ___________________                    (     ) NÃO        

5) Qual o motivo de você atender estes outros estudantes que não estão na sua lista?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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6) Quais as características destes outros estudantes?  

Para o período use M= manhã, T= tarde e I=integral

Para preenchimento das colunas coloridas use S para Sim e N para Não.

Quan

tidade

Nome Ida-

de

Série Período Tipo de 

deficiência

Fala Usa cadeira

de rodas

Segura

objetos

Usa

fralda

Observações

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7) Por que foi necessário solicitar seu trabalho nesta escola? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

8) Atualmente, quais suas funções no ambiente escolar, em relação aos estudantes atendidos, estando 
ou não na sua lista? (Assinale quantas alternativas forem necessárias)
(     ) Auxiliar na higiene.
(     ) Cuidar da alimentação dos estudantes atendidos;
(     ) Cuidar da locomoção pelos ambientes da escola;
(     ) Dar medicamento para os estudantes atendidos, conforme orientação.
(     ) Realizar apoio pedagógico nas atividades em sala de aula; Dê um exemplo do que você 
faz:________________________________________________________________
(     ) Dar apoio para estes estudantes nas aulas de educação física. Dê um exemplo do que você
faz:_________________________________________________________________
(     ) Outros. Especifique:____________________________________________________ 

9) Você acha que a sua atuação supre a necessidade da escola nesta área ou seriam necessários outros 
profissionais da mesma função? (     ) SIM.                               (     ) NÃO        
Porque?___________________________________________________________________

10) Descreva sua rotina de trabalho:________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

11) Na escola que você trabalha, quem realiza o apoio pedagógico ao aluno que você atende em sala 
de aula?
(     ) Ele tem um estagiário;
(     ) O professor do AEE/ Sala de recursos
(     ) cuidador escolar
(     ) Outra pessoa. Quem?___________________________________________________
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12) Você conhece a Portaria nº ... de 2013 da Secretaria Municipal de Educação, que regulamenta o 
seu trabalho.?      
(     ) SIM.                                                                  (     ) NÃO 

13) Você acha importante ter conhecimento desta portaria?
(     ) SIM.                             (     ) NÃO. Por que? 
__________________________________________

14) Dentre as atividades expressas nesta portaria qual você se sente segura (o) em realizar?
(Assinale quantas alternativas forem necessárias)

(     ) Higiene      (     ) Alimentação       (     ) Locomoção     (     ) Nenhuma 
Exemplifique: 
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

15) Dentre as atividades expressas nesta portaria qual você não se sente segura(o) em realizar? 
(Assinale quantas alternativas forem necessárias)

(     ) Higiene      (     ) Alimentação       (     ) Locomoção     (     )Nenhuma
Exemplifique: 
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

16) Quais os temas abordados na formação que você acha mais útil para a sua atuação profissional?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

17) Você acessa a internet e participa de redes sociais virtuais? Quais?
(     ) WhatsApp;
(  ) Facebook;
(     ) Outra. Qual? ___________________________________________________
(     ) Não acesso.

18) Faz busca no Google ou outros sites de pesquisa?
(     ) Google
(     ) Outras, quais?__________________________________________________
(     ) Não realizo.

19) Você acessa a internet: (Assinale quantas respostas forem necessárias)
(     ) pelo computador;
(     ) pelo celular;
(     ) pelo tablet ou ipad;
(     ) não acesso

20) Com que frequência você acessa a internet, seja pelo computador, tablet ou celular?
(     ) diariamente;
(     ) semanalmente;
(     ) raramente;
(     ) não acesso

21) Você já utilizou alguma vez a Plataforma Moodle?
(     ) SIM                              (     ) NÃO
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22) Você participaria de um grupo on-line/pela internet onde pudesse aprender e trocar experiências 
sobre sua atuação como AVE?
(     ) SIM. Por que?_________________________________________________________
(     )NÃO. Porque?_________________________________________________________

23) Você já participou de cursos de Formação continuada sobre esta sua profissão?
(     ) SIM. 
Quantos?_________________________________________________________________
(     ) NÃO

24) Se sim, os cursos que você realizou:
(     ) Foram oferecidos pela instituição que você trabalha.
(     ) Foram realizados em trabalho anterior a este.
(     ) Foi realizado por iniciativa própria em outra instituição. 
Qual?_____________________________________________________________________
(     ) Outra alternativa. Qual? 
__________________________________________________________________________

25) Liste 3 temáticas sobre suas atividades profissionais que você gostaria que fossem abordadas em 
uma formação:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________

26) Que pergunta, sobre suas atividades profissionais, você faria para um especialista
(fisioterapeuta, psicólogo, fonoaudiólogo, médico, terapeuta ocupacional ou outro)?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

27) Dentre as tarefas que você realiza na escola, qual a que você mais gosta de fazer? Por 
quê?___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

28) Dentre as tarefas que você realiza na escola, qual a que você não gosta de fazer? Por quê? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

29) Há outros profissionais da escola que colaboram com o seu trabalho?
(  ) SIM                       (     ) NÃO
Colaboram como? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

30) Há outros profissionais fora da escola que colaboram com o seu trabalho?
(     ) SIM                       (     ) NÃO
Colaboram como?________________________________________________
______________________________________________________________

31) Há alguma coisa ou alguém que dificulta seu trabalho na escola?
(     ) SIM                       (     ) NÃO
Relate como isso ocorre:________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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32) Qual é o seu horário de trabalho?________________________________________________
33) Qual a sua escolaridade atual?

(     ) ensino fundamental;
(     ) ensino médio;
(     ) superior
(     ) especialização

34) Há quanto tempo você trabalha nesta função? __________________________________________

35) Exerceu anteriormente outra atividade que envolvia cuidar de pessoas? 
Quais?_________________________________________________________________________

36) Tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer que porventura eu não tenha perguntado?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Dados opcionais:

Nome:__________________________________________________Telefone: ____________

Escola onde trabalha___________________________________________________________
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APÊNDICE D – Entrevista com as cuidadoras.

PREÂMBULO

Estamos realizando uma pesquisa, relacionada ao cotidiano das funções dos cuidadores 
escolares para pensarmos uma Comunidade colaborativa virtual voltada a formação continuada 
destes profissionais. Acreditamos que pela sua experiência profissional na área, você poderia 
nos auxiliar nos concedendo uma entrevista sobre a temática. Gostaríamos que soubesse que 
não haverá a identificação dos entrevistados ou alunos, independente das informações dadas. 
Você me permitiria gravar nossa conversa somente para que eu não esqueça nenhum dado?

1) O que você acha de trabalhar nesta escola?

2) O que poderia ser melhorado para tornar seus afazeres melhores?

3) O que você poderia melhorar ou se aprimorar profissionalmente?

4) O que tem de semelhante a outras escolas que você já trabalhou?

5) E o que tem de diferente entre esta escola que você está trabalhando agora e outras que 

você já passou?

6) Tem alguma coisa que você gostaria de dizer que por um acaso eu não tenha 

perguntado?
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APÊNDICE E - Entrevista com membro da equipe gestora.

PREÂMBULO

Estamos realizando uma pesquisa, relacionada ao cotidiano das funções dos cuidadores 
escolares para pensarmos uma Comunidade colaborativa virtual voltada a formação continuada 
destes profissionais. Acreditamos que pela sua experiência profissional na área, você poderia 
nos auxiliar nos concedendo uma entrevista sobre a temática. Gostaríamos que soubesse que 
não haverá a identificação dos entrevistados ou alunos, independente das informações dadas. 
Você me permitiria gravar nossa conversa somente para que eu não esqueça nenhum dado?

1)Você acha o trabalho da cuidadora escolar de alunos com deficiência importante para a 
escola? Em quais aspectos?

2)Você saberia me dizer qual foi o histórico para trazer o profissional cuidador para atuar 
nesta escola?

3)Em termos profissionais, você acha que ela corresponde ao solicitado?

4)Tem alguma atividade que você acha importante que ela fizesse e não faz?

5)Você tem conhecimento da legislação que rege o trabalho do cuidador?

6)Qual a relação que você acha que seria a ideal entre o número de estudantes com 
deficiência atendidos por cuidador?

7)E como é feito quando esta profissional falta? 

8) Atualmente, essa escola conta com outros profissionais de apoio aos estudantes com 
deficiência? Quais? E quantos são?

9) Na sua opinião, esta estrutura de cuidador atendendo a higiene, alimentação e locomoção 
do estudante com deficiência e estagiário de pedagogia acompanhando em sala de aula é a 
mais adequada para atender os alunos com deficiência ou como deveria ser?
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APÊNDICE F - Escala de Usabilidade do Sistema

Assinale, de acordo com o que 
mais reflete sua experiência de 
uso da CCVC:

Discordo 
totalmente

Concordo 
plenamente

Afirmações: 1 2 3 4 5

1. Eu gostaria de usar este site 
com frequência.

2. Eu achei o site 
desnecessariamente complexo.

3. Eu achei o site fácil de usar.

4. Eu acho que precisaria do 
apoio de uma pessoa técnica 
para ser capaz de usar este 
site.

5. Eu encontrei as várias 
funções neste site, estava bem 
integrado.

6. Eu achei que havia muita 
inconsistência neste site.

7. Eu imagino que a maioria 
das pessoas iria aprender a 
usar este site rapidamente.

8. Eu achei o site muito 
complexo de usar.

9. Eu me senti muito confiante 
usando o site.

10. Eu precisei aprender muitas 
coisas antes que eu pudesse 
usar este site.

Fonte: adaptado de © Digital Equipment Corporation, 1996. 

Agradecemos por sua contribuição!



 
 
 

274 
 

APÊNDICE G – TEMAS DO GRUPO FOCAL

Você está participando da pesquisa: COMUNIDADE COLABORATIVA VIRTUAL: 

POSSIBILIDADE FORMATIVA PARA OS CUIDADORES ESCOLARES DE 

ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA e como parte desta pesquisa, para

o procedimento de coleta de dados, te convidamos para participar de uma sessão de grupo focal, 

contribuindo com sua experiência profissional. O grupo focal é uma técnica utilizada em

pesquisas científicas que valoriza a discussão, troca de conhecimentos e experiências entre os 

participantes sobre o tema, na qual a pesquisadora trará um tema que deverá ser comentado 

livremente por todos os participantes.

1) Como foi para vocês a experiência de participar da pesquisa?

2) Que significado tem para vocês trabalharem como Cuidadores?

3) Foi perguntado anteriormente, no questionário, quais profissionais dão apoio, colaboram com o seu trabalho 

e dentre elas vocês citaram seus supervisores e membros da Educação Especial da Diretoria de ensino. Vocês 

sentem este apoio para realização de seu trabalho ou falta apoio. Caso falte apoio, como este poderia ser?

4) Qual a opinião de vocês sobre os conteúdos dos Módulos, vídeos, artigos, atividades?

5) Qual a temática que você acrescentaria para ser abordada?

6) Comentamos sobre os conteúdos dos módulos, agora, gostaria que vocês respondessem sobre a estrutura da 

plataforma, o que vocês acharam? Foi fácil ou difícil de acessar? Foi simples ou complicado responder as 

atividades?

7) Vamos falar sobre os pontos positivos e a facilidade de participação na da Comunidade Colaborativa Virtual 

dos Cuidadores:

8) Agora, vamos falar sobre os pontos negativos da Comunidade Colaborativa Virtual dos Cuidadores, ou seja, 

as dificuldades encontradas, tanto para acessar como localizar os itens na plataforma:

9) Se você pudesse viver esta experiência novamente. O que você mudaria?

10) Se você pudesse viver esta experiência novamente o que manteria igual?

11) A Tecnologia Assistiva é uma área do conhecimento, de característica interdisciplinar, que engloba produtos, 

recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada 

à atividade e participação, de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua 

autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social” (BRASIL, 2007). Vocês acreditam que a

atuação de vocês junto aos estudantes com deficiência, contribui para que eles usem adequadamente os 

recursos de Tecnologia Assistiva que estão disponíveis na escola, como por exemplo a cadeiras de rodas, 

colher entortada, pranchas de comunicação alternativa, entre outros?

12) Sendo assim, vocês acham que a função de vocês dentro da escola se enquadraria dentre os serviços de 

Tecnologia Assistiva em parceria com a fisioterapia e terapia ocupacional ou não?

13) Existe algo mais que vocês gostariam de acrescentar, e que nós não conversamos aqui?
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APÊNDICE H – REFERÊNCIAS E SINOPSES DOS VÍDEOS DA CCVC.

Queiroz, F. M. M. G.; Melo, M. H. S. & Assis, L. S. (2018). Apresentação da Comunidade 
Colaborativa Virtual dos Cuidadores Escolares de estudantes com deficiência. [Vídeo]. 
São Paulo, SP: Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Recuperado de: 
http://eaulas.usp.br/portal/video.action?idItem=8475

SINOPSE: O vídeo descreve a Comunidade Virtual como um espaço formativo sobre os saberes e fazeres do 
cuidador de estudantes com deficiência nas escolas. Os participantes poderão acessar de acordo com sua 
conveniência, em qualquer horário, seja pelo computador, tablet ou celular. Encontrarão hipertextos, hiperlinks, 
entrevistas com especialistas, vídeos e demais fontes de informação que serão úteis para sua atuação profissional 
e todos poderão colaborar com a comunidade manifestando suas opiniões, dúvidas e sugestões voltadas aos 
assuntos de interesse por meio dos fóruns e outros recursos planejados na plataforma.

Braccialli, A. C., Queiroz, F. M. M. G.; Melo, M. H. S. & Assis, L. S. (2018) Transferências. 
[Vídeo]. São Paulo, SP: Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo.
Recuperado de: http://eaulas.usp.br/portal/video.action?idItem=8481

SINOPSE: O vídeo traz a orientação da fisioterapeuta Msc. Ana Carla aos Cuidadores escolares/Profissionais de 
apoio mostrando algumas formas de colaborar na transferência das pessoas da cadeira de rodas para a maca e vice-
versa. Lembrando sempre em conhecer cada pessoa e o quanto ela pode colaborar neste processo, sua sustentação 
de tronco e funcionalidade dos membros superiores e inferiores. Incentivando sua autonomia.

Seixas, C., Queiroz, F. M. M. G.; Melo, M. H. S. & Assis, L. S. (2018). Disfagia e outras 
dificuldades alimentares. [Vídeo]. São Paulo, SP: Instituto de Psicologia da Universidade 
de São Paulo. Recuperado de: http://eaulas.usp.br/portal/video.action?idItem=8482

SINOPSE: Neste vídeo a pesquisadora Fernanda Queiroz entrevista a fonoaudióloga Msc. Catharine Seixas que 
nos mostra estratégias para alimentar a pessoa com disfagia ou outra dificuldade alimentar, com orientações para 
a área escolar.

Magalhães, C.; Queiroz, F. M. M. G.; Melo, M. H. S. & Assis, L. S. (2018). Alongamento. 
[Vídeo]. São Paulo, SP: Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo.
Recuperado de: http://eaulas.usp.br/portal/video.action?idItem=8483

SINOPSE: Neste vídeo, o Professor de Educação Física Cícero Magalhães demonstra alguns exercícios físicos 
para alongamento e convida os Cuidadores escolares/Profissionais de apoio a executá-los orientando quanto ao 
melhor momento do dia, roupas adequadas e cuidados médicos que devem ser tomados para aproveitar os 
benefícios que o alongamento pode trazer melhorando nossa qualidade de vida.

Silva, F. C. T.; Queiroz, F. M. M. G.; Melo, M. H. S. & Assis, L. S. (2018). Atividade física.
[Vídeo]. São Paulo, SP: Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo.
Recuperado de: http://eaulas.usp.br/portal/video.action?idItem=8484

SINOPSE: Neste vídeo, a Professora de Educação Física Msc. Fernanda Toledo conceitua Atividade física, 
demonstra alguns exercícios e convida os cuidadores escolares/Profissionais de apoio a executá-los orientando 
quanto ao melhor local, momento do dia, vestuário e cuidados médicos que devem ser tomados para aproveitar 
seus benefícios. Porque cuidar de sua saúde faz parte de sua qualidade de vida.

Goldoni, N. I; Queiroz, F. M. M. G.; Melo, M. H. S. & Assis, L. S. (2018). Fala e comunicação.
[Vídeo]. São Paulo, SP: Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo.
Recuperado de: http://eaulas.usp.br/portal/video.action?idItem=8485
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SINOPSE: Neste vídeo a fonoaudióloga e Professora Msc. Natálie Iani Goldoni explica de forma didática e 
objetiva para os cuidadores escolares/profissionais de apoio, os conceitos de fala, comunicação e linguagem, 
esclarecendo que ao trabalharmos com crianças com deficiência, principalmente as não oralizadas, devemos 
prestar atenção aos gestos e expressões faciais.

Queiroz, F. M. M. G.; Melo, M. H. S. & Assis, L. S. (2018). Comunicação Alternativa. [Vídeo]. 
São Paulo, SP: Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Recuperado de: 
http://eaulas.usp.br/portal/video.action?idItem=8486

SINOPSE: Neste vídeo, a Psicóloga e Pedagoga, Professora Msc. Fernanda Queiroz explica para os cuidadores 
escolares/profissionais de apoio como poderão ser bons interlocutores diante de alunos usuários de sistema de 
Comunicação Alternativa. Para isso, demonstra sobre as pranchas e a parceira necessária entre o cuidador e o 
professor do Atendimento Educacional Especial.

Orbolato, L. M. Z.; Queiroz, F. M. M. G.; Melo, M. H. S. & Assis, L. S. (2018). Orientação e 
mobilidade voltada aos estudantes com Deficiência visual na escola. [Vídeo]. São Paulo, 
SP: Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Recuperado de: 
http://eaulas.usp.br/portal/video.action?idItem=8487

SINOPSE: Neste vídeo, a Profª Msc. Loiane Zengo Orbolato traz para os cuidadores escolares/profissionais de 
apoio orientações sobre como agir com pessoas com deficiência visual, expondo dicas de orientação e mobilidade
para os cuidadores que trabalham com estudantes com Deficiência visual na escola, entre outras.

Nóbrega, Y. S.; Queiroz, F. M. M. G.; Melo, M. H. S. & Assis, L. S. (2018). Surdez. [Vídeo]. 
São Paulo, SP: Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Recuperado de: 
http://eaulas.usp.br/portal/video.action?idItem=8488

SINOPSE: Neste vídeo, a Msc. Yúrika Sato Nóbrega traz para os cuidadores escolares/profissionais de apoio os 
conceitos de Surdez e de deficiência auditiva, esclarecendo também quanto a aspectos da comunidade surda e da 
atuação do intérprete da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).

Queiroz, F. M. M. G.; Melo, M. H. S. & Assis, L. S. (2018). Deficiência Intelectual. [Vídeo]. 
São Paulo, SP: Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Recuperado de: 
http://eaulas.usp.br/portal/video.action?idItem=8489

SINOPSE: Neste vídeo a Psicóloga e Pedagoga, Professora Msc. Fernanda Queiroz explica para os cuidadores 
escolares/profissionais de apoio o conceito de Deficiência intelectual e explana sobre a atuação do cuidador 
escolar, de acordo com os níveis de apoio necessários à pessoa com deficiência intelectual.

Melo, M. H. S.; Queiroz, F. M. M. G.; & Assis, L. S. (2018). Bullying e interação social. 
[Vídeo]. São Paulo, SP: Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Recuperado 
de: http://eaulas.usp.br/portal/video.action?idItem=8490

SINOPSE: Neste vídeo, a Profª Dra. Márcia Melo esclarece as dúvidas dos cuidadores escolares/ profissionais de 
apoio sobre o que é o bullying e como estes profissionais podem contribuir no seu campo de atuação profissional 
para ressignificar as relações das crianças nas escolas, não somente repreendendo a criança que toma uma atitude 
inadequada com o colega com deficiência, mas, sim, demonstrando para ela, maneiras adequadas de agir, 
melhorando as relações escolares.

Queiroz, F. M. M. G.; Melo, M. H. S. & Assis, L. S. (2018). Inclusão Escolar. [Vídeo]. São 
Paulo, SP: Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Recuperado de: 
http://eaulas.usp.br/portal/video.action?idItem=8491
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SINOPSE: Neste vídeo, a Psicóloga e Pedagoga, Professora Msc. Fernanda Queiroz explica para os cuidadores 
escolares/profissionais sobre a Inclusão das crianças com deficiência no ensino comum, abordando aspectos 
significativos para o seu desenvolvimento.

Ilustrações da CCVC: 

Ilustrações adaptadas de: <a href="http://www.freepik.com">Designed by rosapuchalt 
/ macrovector / Freepik</a>




