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Resumo: Essa dissertação apresenta como tema “Inovação inclusiva na educação especial: 
plataforma virtual colaborativa para gestão da escolarização e do processo de ensino-
aprendizagem”. O que norteou seu desenvolvimento foi a dificuldade apresentada tanto pelos 
educadores e profissionais da saúde quanto pela família em acompanhar o processo de 
escolarização e inclusão educacional, desde a definição da metodologia de ensino a ser aplicada, 
estrutura didática, curricular até a avaliação da aprendizagem. Ou seja, estamos vivenciando o 
paradigma da inclusão com todas as suas alteridades, porém as instituições de ensino se 
deparam com a ausência de ferramentas que possam disponibilizar o acompanhamento da real 
efetividade da relação ensino-aprendizagem e da dificuldade apresentada. Assim, o trabalho 
busca responder à seguinte questão de pesquisa: como promover e qualificar a gestão da 
escolarização e do processo de ensino-aprendizagem na educação especial de forma virtual, 
integrada e colaborativa utilizando-se das tecnologias da informação e comunicação? Como 
objeto de pesquisa, procurou-se buscar nas TICs o desenvolvimento de um protótipo de uma 
plataforma virtual colaborativa para contribuir na gestão educacional inclusiva. Para tanto, como 
suporte teórico, integraram-se estudos acerca da Educação Inclusiva, Educação Especial e 
Inclusão Escolar, sob a ótica da contribuição das TICs e da gestão das informações. A 
metodologia consistiu na revisão da literatura de forma sistemática, pesquisa bibliográfica e 
experimental, com abordagem qualitativa. Trata-se de um estudo de caso e pesquisa-ação 
realizado nos núcleos de AEE na Rede Municipal de Sombrio-SC. Para a coleta e análise de 
dados foram realizadas cinco entrevistas abertas com pessoas ligadas à Educação Especial, da 
rede municipal e estadual. Após a construção do protótipo da PVC foram realizadas entrevistas 
semiestruturadas, com demonstrações do protótipo para 110 profissionais da educação, 15 
profissionais da saúde e 10 pais de estudantes com algum tipo de deficiência. Os resultados da 
pesquisa evidenciaram a insuficiência da gestão das informações acerca dos alunos público alvo 
da educação especial. O que permite concluir que a plataforma contribuirá para a gestão das 
informações, pois será colaborativa, virtual e intuitiva. Representará uma inovação na gestão das 



 

 
informações e contribuirá para o processo de inclusão. Além disso, para futuras pesquisas foram 
sugeridas melhorias para a nova versão da plataforma como fórum, biblioteca virtual, mural de 
boas práticas, para troca de experiências entre profissionais, link com o diário on-line.  
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