
  

Qualificação docente para inclusão através do Objeto de 

Aprendizagem Incluir 

Carla Beatris Valentini, Claudia Alquati Bisol 

Pós-Graduação em Educação – Universidade de Caxias do Sul 

 Rua Francisco Getúlio Vargas, 1130– Caxias do Sul – RS – Brazil 

cbvalent@ucs.br, cabisol@ucs.br 

 

i) Título da oficina: Qualificação de docentes para inclusão através do Objeto de 

Aprendizagem Incluir 

ii) Público esperado: Docentes de quaisquer áreas do conhecimento. 

iii) Duração: 4 horas 

iv) Infra-estrutura necessária: Laboratório de informática com acesso à internet e 

datashow. 

v) Tópico de interesse: Tecnologias emergentes aplicadas à educação e Escolas do século 

XXI 

Justificativa e Descrição 

Esta oficina pretende utilizar o objeto de aprendizagem (OA) Incluir 

(http://www.objetoincluir.com.br/) para promover reflexão sobre a inclusão, e contribuir 

para uma mudança na forma como os docentes percebem a diversidade e para uma 

ressignificação da prática docente. Além disso, pretende avaliar o próprio objeto nos seus 

aspectos pedagógicos e técnicos a partir dos feedbacks dos participantes da oficina.  

 A inclusão tem se mostrado um processo complexo. Para se efetivar no cotidiano da 

sala de aula, a inclusão pressupõe muito mais do que a promulgação de leis ou a boa 

vontade dos educadores e profissionais ligados ao processo educativo. É na sala de aula, no 

convívio cotidiano com o professor e os colegas que a inclusão poderá se tornar uma 

realidade para o aluno, ou não. Segundo Cacciari, Lima e Bernardi (2005), a resistência à 

inclusão está relacionada à incapacidade de atuar diante da diversidade, da variedade, do 

estranho. A alteridade tem um efeito diferenciador e as dificuldades subjetivas de lidar com 

as diferenças podem advir da recusa do estranho e de sua desqualificação. Nesse sentido, a 

formação dos professores para a inclusão requer que o conhecimento se alie à possibilidade 

de ressignificação de si mesmo diante do outro que lhe é diferente, o que poderá promover 

a ressignificação da prática docente. Reconhecer essa gama complexa de sentimentos e as 

reações defensivas que são geradas diante dessas situações pode facilitar que o professor 

construa novos referenciais para suas experiências relacionadas à inclusão. Pode-se olhar 

para além da deficiência ou da limitação, abrindo espaços para a aprendizagem, para 

relações efetivas e para a criatividade. Será possível promover uma reflexão capaz de 

alcançar algum nível de ressignificação dessas questões, através de um objeto de 

aprendizagem como o OA Incluir?  
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 O OA Incluir foi construído na forma de um portal, funcionando como se fosse um 

workshop virtual. A concepção, metodologia e argumento do OA foram desenvolvidos pela 

equipe de pesquisadores. O OA Incluir foi desenvolvido a partir de uma metodologia que 

considera pressupostos interacionistas de aprendizagem, em que a problematização, a 

desestabilização das certezas e a construção de novos possíveis têm seu foco principal. Este 

OA, portanto, foi concebido buscando movimentar o sistema de significação do aprendiz a 

partir de recursos hipermidiáticos, construindo uma proposta de desenvolvimento de 

objetos de aprendizagem que integra uma metodologia reflexiva e problematizadora, de 

base interacionista, considerando alguns deflagradores teóricos propostos por Bairon (2002, 

2007) e integrando orientações de desenvolvimento de OA conforme as normas do padrão 

Scorm.  

A estrutura do OA compõe-se de módulos, com diferentes níveis em cada módulo. 

Os módulos são quatro (Limites, Diversidade, Docência e Surdez). Cada módulo está 

organizado em três níveis: mobilização, provocação e informação. Estes três níveis podem 

assim ser compreendidos: a) mobilização: o usuário se depara com elementos que indicam 

os conceitos e ideias que serão aprofundados no nível seguinte; b) provocação: são 

utilizados recursos multimídia como imagem, som e texto para desestabilizar os conceitos 

prévios ou visão de mundo do usuário, na forma de pequenas problematizações; c) 

informação: o usuário terá acesso a informação complementar em textos construídos 

especialmente para este objeto de aprendizagem. A oficina propõe também a avaliação do 

OA Incluir considerando a qualidade do conteúdo, usabilidade, eficácia ou potencial como 

ferramenta de ensino. Espera-se que os docentes que realizem a oficina possam fazer uso 

do OA Incluir em diferentes espaços de formação de professores, especialmente 

licenciaturas e formação continuada. 

Desenvolvimento da oficina 

A primeira parte da oficina consiste na apresentação da proposta de trabalho, do OA, da 

metodologia de desenvolvimento e de uma provocação sobre o tema da inclusão. A 

segunda parte compõe-se da exploração do OA pelos participantes da oficina. A terceira 

parte consiste na avaliação do OA pelos participantes da oficina. O formulário de avaliação 

encontra-se no link (Livro de Visitas) com questões objetivas relacionadas ao conteúdo, a 

usabilidade e a eficácia enquanto recurso de aprendizagem e três questões abertas voltadas 

a identificar a reflexão sobre a inclusão e ressignificação da prática docente. 
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