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APRESENTAÇÃO

DO PRODUTO

Com os avanços tecnológicos deste século, as plataformas digitais
estão cada vez mais presentes para o uso da sociedade em geral.
Plataformas são sistemas que permitem centralizar, organizar e
distribuir informações de uma maneira sistematizada. Apresentam
várias funcionalidades entre elas o compartilhamento de
informações e a interação entre pessoas com objetivos ou afinidades
comuns.
Plataformas colaborativas educacionais são ferramentas
importantes para a Educação Inclusiva, pois promovem interações e
possibilitam o uso de tecnologias que facilitam o entendimento do
conteúdo por parte do estudante. Desta forma a tecnologia torna-se
a grande aliada da Educação, facilitando o processo de ensino e
aprendizagem e exigindo de instituições educacionais, de governos
e educadores uma nova postura, buscando novas formas de
interação, conexão e construção de conhecimento.
A plataforma educacaoinclusiva.org, produto educacional proposto
pela
pesquisa
"Experiências
educacionais
inclusivas
compartilhadas". Trata-se de um espaço de troca de saberes, uma
vez que permite o compartilhamento de práticas educacionais
inclusivas realizadas por educadores que atuam em todos os níveis e
modalidades da Educação Básica, incluindo a Educação Profissional,
Educação de Jovens e Adultos Educação especial e também todos os
níveis e modalidades da Educação Superior. Acredita-se, desta
forma facilitar o processo de inclusão de todos os estudantes em
nossas escolas, universidades ou outros espaços formativos.
Este espaço de troca está disponível para consulta e alimentação
com sequências didáticas, vídeos, materiais, e propostas inclusivas
diversas utilizadas por educadores durante suas aulas. Funciona
como um repositório com conteúdos específicos aplicados.
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APRESENTAÇÃO

DO PRODUTO

O uso de plataformas educacionais pelos educadores, como a
plataforma educacaoinclusiva.org, promove além da interação com
seus pares a troca de informações trazendo a possibilidade de
reflexão sobre suas estratégias pedagógicas e subsídios para
enriquecer suas aulas tornando-as mais significativas, criativas e
inclusivas. Assim, através do compartilhamento de práticas
pedagógicas forma-se uma rede ampliada de saberes
compartilhados
O trabalho realizado está de acordo com o previsto no Regulamento
do curso de Mestrado Profissional em Educação Profissional e
Tecnológica em Rede Nacional (PROFEPT). Segundo o regulamento
do programa “O Trabalho de Conclusão de Curso constitui-se em um
produto educacional que possua aplicabilidade imediata,
considerando a tipologia definida pela Área de Ensino” e deve ser
acompanhado de dissertação ou artigo (BRASIL, 2015, p. 4).
A plataforma educacaoinclusiva.org vem sendo utilizada por
educadores brasileiros, que compartilham suas práticas
educacionais e/ou acessam a plataforma para conhecer as práticas
ali compartilhadas, buscando inspiração para tornarem suas aulas
mais inclusivas, além de permitir interação e trocas de experiências
entre educadores, permite também a participação e diálogo com
toda a sociedade civil em busca de uma escola mais inclusiva. Esta
plataforma por estar em ambiente WEB (palavra inglesa que
significa rede) tem alcance inclusive fora do país.
Tanto o produto educacional, quanto a pesquisa realizada está
aderente à linha de pesquisa Práticas Educativas em EPT,
Macroprojeto 1: Propostas metodológicas e recursos didáticos em
espaços formais e não formais de ensino na EPT, onde se encaixam
projetos voltados para a “elaboração e experimentação de propostas
de ensino inovadoras em espaços diversos (sala de aula,
laboratórios, campo, museus, setores produtivos, internet, entre
outros)” (BRASIL, 2015, p. 4).
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APRESENTAÇÃO

DO PRODUTO

ACESSO À PLATAFORMA EDUCACAOINCLUSIVA.ORG
Para acessar a plataforma basta digitar o link (http://educacaoinclusiva.org/) no navegador de
internet. Usuários ou visitantes podem consultar as práticas registradas, as quais estão
disponíveis para consulta pública, sem a necessidade de cadastro prévio, bastando apenas acessar
o link da plataforma e clicar no título da prática que desejar obter maiores informações. Também
podem conferir notícias relacionadas à inclusão registradas na seção ‘Notícias’.
Para enviar uma prática educacional inclusiva o educador precisa clicar na seção ‘cadastre-se’,
realizar o cadastro rapidamente adquirindo usuário (login) e senha e enviar suas contribuições.
Mediante login e senha o usuário pode compartilhar quantas práticas desejar. Durante o cadastro
tem-se o acesso ao termo de consentimento livre e esclarecido, o qual deve ser aceito para dar
prosseguimento ao registro de práticas na plataforma.
Acesse educacaoinclusiva.org compartilhe sua prática educacional inclusiva ou conheça as
práticas lá compartihadas. Participe desta rede de inclusão.
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PROCEDIMENTOS
METODOLÓGICOS

O desenvolvimento do produto educacional exigiu, além da
pesquisa aqui realizada, uma equipe multidisciplinar de
pesquisadores que atuou de modo complementar, por meio de
outro projeto, o qual está registrado junto à Pró-Reitoria de
Pesquisa do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) com o
número 27/FC/PROPPI/2018. Esta equipe trabalhou na
implementação das demandas computacionais (infraestrutura e
tecnologia). Foram integradas diferentes tecnologias de código
aberto, em especial, sistemas de gerenciamento de conteúdo e
respectivos plugins para funcionalidades adicionais específicas.
Utilizou-se o Wordpress como sistema de gerenciamento de
conteúdo cujo código fonte sofreu diversas adaptações ao longo do
desenvolvimento tecnológico da plataforma.
A pesquisa Quebrando barreiras: experiências educacionais
inclusivas compartilhadas foca-se nos aspectos não computacionais
da dimensão do Projeto e Comunicação, que compreendem, dentre
outras ações, o suporte a definição da arquitetura de informação, a
elaboração e validação do instrumento de coleta de dados do
sistema, a aquisição dos dados iniciais, a busca pelas práticas
educacionais inclusivas a serem compartilhadas, análise e validação
das práticas compartilhadas, divulgação, estratégias de marketing
entre outras atividades necessárias para a realização,
implementação e aplicação do produto educacional. Tais atividades
ocorrem entrelaçadas progressivamente ao desenvolvimento
técnico do sistema computacional.
Participantes
Os protagonistas que compõem o universo desta pesquisa são
educadores que realizaram práticas educacionais inclusivas e estão
dispostos a compartilhá-las, entendendo a importância deste
compartilhamento para multiplicar ações pedagógicas que
facilitem a inclusão.
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PRÁTICA
EDUCACIONAL
INCLUSIVA

Ao longo de todo o trabalho buscou-se uma maneira, de identificar as características que
definem uma prática educacional como inclusiva. O index para a Inclusão de Booth e Ainscow
forneceu como subsídio os indicadores para a inclusão nos ambientes educacionais, os demais
autores que embasaram esta pesquisa também forneceram conceitos importantes sobre
educação inclusiva, assim, tendo como base o referencial teórico, a legislação, os documentos
oficiais que regem a educação brasileira e também o conhecimento empírico registrado nas
práticas cadastradas na plataforma foi possível formular um conceito para prática educacional
inclusiva a partir das características que a constituem como tal.
Entendemos como sendo uma prática educacional inclusiva aquela que é planejada e
executada com foco em todos os estudantes considerando-os como sujeitos ativos no processo
de aprendizagem, modifica de forma positiva o ambiente da sala de aula, da escola e/ou da
comunidade e acolhe a diversidade existente para que todos acessem os conteúdos escolares
e participem das propostas pedagógicas.
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PRÁTICA
EDUCACIONAL
INCLUSIVA

Diante dessas considerações identificamos nas práticas educacionais
cadastradas na plataforma educacaoinclusiva.org as características a
seguir, algumas práticas destacam mais uma ou outra característica,
mas buscam atender a todas.
PROMOVE EQUIDADE: oferece oportunidades diferenciadas para
promover a igualdade; promove equiparação de acessibilidade a
todos os participantes; promove o empoderamento de grupos
historicamente excluídos.
É FLEXÍVEL:
oferece diferentes possibilidades de resposta,
participação e avaliação tendo como foco o estudante.
É ACESSÍVEL: permite que todos participem da proposta apresentada
independente de limitações.
É COLABORATIVA: cria a cultura de colaboração entre todos os
envolvidos.
EVITA A EXCLUSÃO: atinge diretamente a barreira atitudinal, a qual
pode levar à exclusão ou à evasão escolar; repudia a violência ou
violação de direitos humanos; colabora com a erradicação de todas as
formas de preconceitos.
PROMOVE O ENGAJAMENTO: os estudantes têm vontade de
participar e contribuir para o objetivo proposto por esta prática;
oportuniza o protagonismo dos estudantes.
DESPERTA A EMPATIA: convida os estudantes a se colocarem no
lugar do outro, estimulando relações harmoniosas na sala de aula, na
escola ou na comunidade.
MODIFICA A REALIDADE: promove atitudes que melhoram a
convivência, o ambiente e/ou a participação; gera oportunidade de
renda ou de inserção no mercado de trabalho contribuindo para a
melhoria da condição social.
PROMOVE A CIDADANIA: estimula a participação democrática e
envolvimento nas questões sociais, relacionadas aos direitos e
deveres de cada um; estimula o diálogo e o debate; promove uma
aprendizagem ativa, crítica e reflexiva.
DESENVOLVE RECURSOS PARA A INCLUSÃO: desenvolve recursos
para suporte à aprendizagem e eliminação de barreiras educacionais.
PROMOVE RESPEITO À DIVERSIDADE: respeita a diversidade nas
esferas: social, política, cultural e pessoal; compreende diferença e
similaridade como condições humanas.
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RESULTADOS E
ABRANGÊNCIA

Foram publicadas até o momento (agosto 2019) na plataforma
educacaoinclusiva.org 80 práticas educacionais inclusivas
compartilhadas por educadores das diversas áreas de ensino e
modalidades da educação profissional, educação especial,
educação básica e educação superior. Tais práticas tiveram
origem nos Estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro,
Santa Catarina, São Paulo, Pernambuco, Paraíba e Bahia. Porém
há registros de 135 usuários cadastrados e potenciais
colaboradores de práticas de vários estados do Brasil, além dos já
citados, entre eles, Minas Gerais, Distrito Federal, Goiás, Mato
Grosso, Acre, Rio Grande do Norte, Ceará, Pará, Roraima e
Maranhão. Em relação ao uso da plataforma, até o momento
(agosto de 2019), há registro de 4.514 acessos em todo o território
nacional, com destaque para as regiões sul e sudeste.
Graças ao alcance da internet, a plataforma foi acessada em
diversos países do mundo . Foram 5.531 pessoas em 32 países que
acessaram a plataforma educacaoinclusiva.org desde a sua
implementação. O maior número de acessos, 4.514, ocorreu no
Brasil, porém obteve-se um número significativo de acessos em
outros países. Entre os países estrangeiros destacam-se os
Estados Unidos, com 365 acessos, em segundo lugar vem Portugal
com 56 acessos e em terceiro lugar vem China com 30 acessos.
A plataforma está online desde 24 de outubro de 2018, recebendo
práticas compartilhadas por educadores de todo o território
nacional e sendo acessada inclusive no exterior conforme dados
supracitados. Desde a sua implementação (outubro de 2018) até
os dias atuais, teve 19.660 visualizações. Entre os visitantes
estavam os que compartilharam práticas, os que se cadastraram,
os que clicaram nos títulos das práticas a fim de visualizá-las e/ou
utilizá-las, os que acessaram as notícias e o Sobre (para maiores
informações).
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CONCLUSÕES
E DESAFIOS

A plataforma educacaoinclusiva.org, produto educacional aqui
proposto, está disponível e em uso pela sociedade. As práticas
compartilhadas na plataforma representam além da
generosidade de cada educador que dispôs de seu tempo para
compartilhar seus saberes, a materialização de um trabalho
extenso e complexo que envolveu elaboração do projeto
conceitual, desenvolvimento tecnológico, busca ativa pelos
participantes da pesquisa, sistematização e publicação dos
dados coletados. Dando suporte a este trabalho estava uma
equipe multidisciplinar de profissionais voluntários, além da
pesquisadora.
A plataforma educacaoinclusiva.org torna-se dinâmica e em
constante construção ao receber e compartilhar ações
pedagógicas que promovem a inclusão de estudantes no
processo de ensino e aprendizagem. Pode-se dizer que a
proposta de trabalho aqui iniciada trata-se de um convite para
uma caminhada coletiva em direção a um fazer docente
significativo, democrático e inclusivo.
Foi possível identificar experiências educacionais inclusivas
desenvolvidas pelos educadores para atender a todos os
estudantes inseridos no sistema educacional brasileiro. Verificase que há educadores realizando práticas na perspectiva da
educação inclusiva e que podem contribuir com outros
educadores, porém, na maioria das vezes, por falta de um
espaço para tal compartilhamento, demanda de tempo ou
dificuldade por parte dos educadores em sistematizar e
compartilhar suas experiências, a solução encontrada para
eliminar barreiras educacionais fica restrita à sala de aula. A
variedade de práticas compartilhadas na plataforma revelou a
criatividade e o engajamento dos educadores brasileiros na
busca de uma educação para todos. Graças à generosidade em
compartilhar suas descobertas e conhecimentos formou-se uma
rede para a inclusão.
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CONCLUSÕES
E DESAFIOS
Alguns fatores limitantes foram identificados para a realização desta
pesquisa, dentre os quais o curto espaço de tempo para tornar a
plataforma acessível a todos os públicos conforme recomendação do
eMAG, este problema será solucionado com a institucionalização da
plataforma pelo IFSC, uma vez que todas as plataformas do governo
federal devem seguir tal recomendação. Outro fator limitante
encontrado foi a falta de recursos financeiros para a divulgação da
plataforma de maneira mais massiva a fim de que este espaço de
trocas e aprendizagens fosse realmente conhecido e utilizado pelo
maior número possível de educadores.
É importante ressaltar que apesar das dificuldades e precariedades
vivenciadas nos dias atuais de desmonte das escolas e universidades e
desvalorização da educação foram identificados ao longo desta
pesquisa muitos educadores que estão fazendo a educação inclusiva
acontecer e promovendo mudanças significativas na vida de
estudantes espalhados por este Brasil. Isso não exime o Estado, a
sociedade e as instituições de ensino de exercerem sua
responsabilidade, pois são vários os fatores e agentes responsáveis
pela educação inclusiva e não apenas o educador. O alcance do ideal de
qualidade na educação para todos é urgente, mas depende de um
esforço coletivo de governantes, da sociedade, das famílias, da
comunidade escolar, de cada estudante e do profissional docente.
Por fim, depois de todo este trabalho realizado, trocas e aprendizados
adquiridos pode-se afirmar que a escola inclusiva é possível, as
práticas compartilhadas pelos educadores na plataforma
educacaoinclusiva.org fizeram a educação inclusiva sair do papel, das
legislações, dos livros e se materializar no chão da sala de aula. Ao
adentrar a sala de aula através de tais práticas teve-se acesso ao fazer
docente, ao olhar atento, ao desejo do educador de incluir a todos os
seus alunos em suas aulas.
Busca-se através desta proposta de compartilhamento de práticas
educacionais inclusivas a escola capaz de acolher a todos, ou seja, a
escola inclusiva que de tão necessária, não pode ser apenas utópica.
Ainda se está caminhando rumo à inclusão, o importante é seguir em
frente.
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