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Resumo 

Esse artigo resulta de comparação entre dados de duas pesquisas. A primeira avaliou a 

evolução de propostas pedagógicas inovadoras, com incorporação de novas tecnologias, 

de professores universitários que frequentavam curso de docência no ensino superior, 

vivenciando práticas imersivas. A segunda pesquisa objetivou identificar características 

das práticas inovadoras quanto à integração de tecnologias ao currículo, analisando 

publicações dos Seminários Web Currículo, para auxiliar na identificação de tendências 

para práticas inovadoras a partir das publicações no blog Web Currículo, de 2008 a 

2011. Os conceitos que permitem comparar as duas pesquisas são inovação pedagógica, 

práticas imersivas e incorporação de tecnologias ao currículo e às práticas pedagógicas. 

A segunda pesquisa mostra uma evolução do evento de 2008 para o de 2010 com maior 

correlação entre práticas e teorias pedagógicas e também aumento da valorização de 

compartilhamentos e práticas colaborativas. Percebe-se uma tendência para inovação 

que vai ampliando da simples transposição em novos formatos para uma abertura ao 

compartilhamento e à autoria colaborativa. Na primeira pesquisa, o fato de os 

professores terem sido provocados por vivências imersivas, que envolveram criação de 

ações de autoria permeando as funções psicológicas de Jung (sensação, sentimento, 

intuição e pensamento) relacionadas com as propostas de Delors (aprender a ser, a fazer, 

a conhecer e a conviver), percebe-se transformação significativa nos seus projetos 

didáticos, especialmente quanto à inovação pedagógica, pois não se detiveram no uso da 

ferramenta ou em transposições didáticas, mas trouxeram novas formas de ensinar e 

aprender que envolveram sensibilização, troca de experiência e colaboração. Da 

comparação podemos perceber que há predominância das ferramentas tecnológicas, de 

publicação (blogs, podcasts), de comunicação (chat, videoconferências), de produção 

(wikis, google-docs), novos devices (netbook, tablets e celulares) e de ambientes (AVAs, 

Metaversos) ultrapassando preocupações de publicar ou transpor conteúdos para um 

formato digital, revelando autorias colaborativas. 

Palavras-chave: experiências imersivas, inovação, tecnologia. 

 

1 Introdução 

Este artigo tem como proposta levantar questionamento e provocações sobre a 

inovação pedagógica no ensino superior e buscar caminhos para uma verdadeira 

inovação que incorpora realmente as novas tecnologias na transformação dos processos 

de ensino-aprendizagem além de uma visão utilitarista e instrumental. 
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Em vários documentos oficiais do ministério de Ciência e Tecnologia como 

"Livro branco da Inovação" destaca-se a importância da Educação como auxiliar na 

construção de um ambiente e uma postura que disseminam eficiência, efetividade e 

eqüidade por todo o sistema social e econômico. Também sobre Educação aparece a 

importância de ampliar o acesso à Educação especialmente às áreas mais tecnológicas 

nas quais há falta de profissionais. Mas eles não há menção sobre a própria Educação 

como Ciência nem apresentam preocupação com falta de professores qualificados que 

há no Brasil 

O Livro Branco (p.67) diz que Educar para a sociedade do conhecimento é: 

- Induzir um ambiente favorável a um aprendizado permanente 

- Difundir a cultura científica e tecnológica na sociedade 

- Ampliar condições de acesso e uso de Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC) para distintos segmentos da sociedade 

- Estimular a utilização da TIC na na universalização do acesso à 

Educação científica e tecnológica 

- Incentivar o envolvimento dos meios de comunicação na cobertura de 

assuntos de CT&I 

- Contribuir para modernizar e aperfeiçoar o ensino de ciências 

- Promover e apoiar a implantação de museus e exposições de C&T 

Como vemos o foco da discussão sobre inovação aponta para áreas específicas do 

conhecimento na qual a tecnologia é visível e concreta, e geralmente se expressa em 

novos processos e produtos tangíveis como as áreas de engenharia, agronomia, biologia 

molecular, nanotecnologia, etc.. Raramente as fontes de financiamento e até as políticas 

públicas de incentivo à inovação  contemplam a área da Educação como Ciência nem 

consideram que ela também pode gerar tecnologia e inovação no processos de ensino e 

aprendizagem.  

Quando se identifica inovação em Educação, geralmente associa-se à construção 

de sistemas de ensino, de sistemas de obtenção de dados analíticos de performance a 

partir de resposta em avaliações de múltipla escolha ou resolução de problemas. Espera 

ampliar essa visão, pois a inovação também pode contemplar a criação de novos 

indicadores que contribuam para mapear processos complexos de aprendizagem, que 

não são medidos facilmente de forma reativa nem com medições simplistas e 

reducionistas. 
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A inovação também pode estar presente na transformação da prática pedagógica e 

na sua investigação e reflexão. É nesse ponto que estamos trabalhando, em caminhos 

para melhorar a prática docente e da inovação da educação com ciência que provoca 

transformações socias e não apenas consumo de novidades técnicas. 

Para apresentar alguns elementos que ampliam essa temática, este artigo compara 

resultado duas pesquisas. A primeira delas foi uma pesquisa qualitativa que avaliou a 

evolução de propostas pedagógicas com incorporação de novas tecnologias de 

professores universitários que estavam frequentando curso de docência no ensino 

superior. Esses professores, ao entrar no curso esboçaram um pré-projeto e, ao longo do 

curso, foram modificação esse projeto que deveria ser uma proposta pedagógica em 

qualquer formato para o ensino superior na área em que eles atuavam e que 

representassem, para eles, uma inovação no ensino-aprendizagem daquela temática. 

Essa pesquisa fez parte de um projeto de pesquisa institucional que durou um ano 

e meio e que tinha como título “Praticas Pedagógicas imersivas e Inovadoras no Ensino 

Superior” e tinha como hipótese que a experimentação de práticas imersivas 

conjuntamente ao compartilhamento das suas próprias práticas pedagógicas, seria 

provocador de a uma transformação nessas práticas e da buscar um movimento em 

relação à inovação.  

Além da formação docente imersiva, acreditamos que um outro caminho para 

valorizar a Educação como ciência é destacar uma prática investigativa e a divulgação 

dessas práticas em eventos científicos. Ou seja, esse professor deve desenvolver sua 

dimensão de pesquisador. Por isso buscamos uma outra pesquisa para comparar com os 

dados obtidos do projetos do professores que é uma pesquisa sobre tendências de 

Inovação no evento denominado WebCurrículo que é evento de divulgação científica 

que não se resume apenas à apresentação de trabalhos, mas em constante debates 

síncronos e assíncronos, publicações em blogs e redes sociais como forma de ampliar a 

discussão dessas pesquisas, especialmente focadas na incorporação das tecnologias aos 

currículos. 

Essa pesquisa  segunda pesquisa, é parte de um tese de doutorado que utilizou 

uma metodologia quantitativa e qualitativa que contava com o apoio do software CHIC 

para identificar e comparar a ocorrência de temáticas e suas correlações. (Classification 

Hiérarchique Implicative et Cohésitive – Classificação Hierárquica Implicativa 

Coesiva) que é um software, alimentado por planilhas de Excel, tem como função, de 

acordo com Moraes e Valente (2008), a extração de dados, por meio de regras feitas 
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pelas aproximações entre as variáveis, “cruzando sujeitos e variáveis”, pode prover 

associações representadas pelas variáveis “obtidas por meio dessas regras”. Desta forma 

tem-se “Como resultado (...) três tipos de representações dos dados analisados: árvore 

de similaridade, árvore coesiva e grafo de implicação. 

Essa pesquisa fez um levantamento das publicações de artigos apresentados nos 

seminários de 2008 a 2011 e das discussões no blog Web Currículo e dos e destacando 

tanto o que foi publicado por esses professores como a discussão dos processos nos 

canais de comunicação ligados ao Webcurrículo, especialmente o blog. 

Essa duas pesquisas seguiram metodologias diferentes. A primeira usou análise do 

conteúdos dos projetos e os dados obtidos de de questionários abertos respondidos por 

esses professores durante as práticas do curso destacando alguns indicadores de imersão 

e inovação que foram delimitados no início da pesquisa  e que nortearam a análise do 

conteúdo. 

A segunda pesquisa partiu de uma metodologia de seleção de dados e análise de 

resultados  utilizando o software de pesquisa qualitativa CHIC e análise de conteúdo 

além dos dados documentais (blog e artigos enviados ao I e II Web Currículo). 

Além da metodologia é importante destacar que as pesquisas foram feitas com 

públicos diferentes, mesmo que ambas tinham o foco no ensino superior e a inovação de 

suas práticas. A primeira analisou os elementos presentes num planejamento de uma 

ação de ensino inicial e final de um processo de formação em docência do ensino 

superior, no qual os profissionais da instituição com muitos anos de prática profissional 

foram convidados a repensar suas práticas docentes e propor um projeto de ensino que 

eles considerassem inovador. 

Esses docentes, na sua maioria, eram profissionais de destaque na área especifica 

como negócios, meio ambiente, tecnologia da informação, estética, da saúde, moda, 

audiovisual e gastronomia. Mas estavam fazendo o curso, pois, apesar de larga 

experiência como profissional e até como docente, não tinham formação pedagógica. 

A segunda pesquisa trabalhou com artigos e publicação de professores sobre suas 

práticas para identificar tendências da inovação. O perfil dos participantes do 

Webcurrículo é um pouco diferente dos professores do curso de docência, pois a 

maioria já está engajado na pesquisa acadêmica enquanto os outros professores eram 

mais práticos do que acadêmicos. 

Mesmo assim essa comparação é válida, pois a inovação envolve os dois aspectos 

e por acreditamos que elas se complementam. 
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O objetivo desse artigo é identificar os pontos de convergência dessas duas 

pesquisas, a primeira pautada em propostas de práticas e no incentivo a sua reflexão e 

outra na divulgação dessas práticas, apresentando elementos relevantes para discutir a 

inovação e as práticas imersivas no ensino superior, especialmente com o uso de novas 

tecnologias. 

 

2 Referencial Teórico  

2.1 Inovação 

O primeiro conceito que permeia esse artigo é inovação pedagógica. A palavra 

inovação tem permeado as políticas de Ciência e Tecnologia, especialmente depois da 

chamada "Lei da Inovação” que  foi regulamentada em outubro de 2005. Como 

dissemos anteriormente, essa lei tem como princípio o forte incentivo à interação da 

pesquisa científica com o setor produtivo e raramente essas interação proposta 

contempla a área de humanidade, entre elas a Educação. 

Muito confundem novidade com inovação. Por exemplo, no senso comum se 

acredita que só o fato de usar lousa eletrônica, ou tablets ou mesmo games, por si só, já 

é considerado uma inovação. Por isso o nome das ferramentas tecnológicas e 

dispositivos costumar aparecer com maior destaque do que as estratégias pedagógicas 

que são vivenciadas. 

Muitas vezes o uso da tecnologia não significa incorporação e nem o 

aproveitamento da potência que aquela tecnologia tem. 

Masetto (2012) destaca que inovação em Educação nunca  tem como 

característica a neutralidade, mas surge num contexto social, a partir de uma 

determinada concepção educacional em resposta a uma necessidade emergente 

considerando que o paradigma vigente não mais atende. 

Cunha (2008) destaca que a inovação e a qualidade na Educação deve passar pelos 

seguintes indicadores: 

- Ruptura com o modelo tradicional demonstrativo e adotando uma postura mais 

investigativa; 

- Gestão da participação do aluno; 

- Reconfiguração das estruturas de conteúdo, possibilitando novas forma de 

organização e reorganização do conhecimento; 
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- Novas relações entre teoria e prática buscando novas vivências, novos olhares 

investigativos e de contextualização; 

- Protagonismo do estudante e autonomia do professor. 

E esses indicadores são potencializados por práticas contextualizadas no campo 

profissional, relações e projetos interdisciplinares e ação social e comunitária. 

Essa ruptura que precisa ocorrer para promover a inovação das práticas não 

acontece com a simples instrumentalização. O Professor precisa de vivências imersivas 

que realmente o desafiem a pensar diferente. 

Nesse ponto destacamos que outro conceito fundamental da nossa pesquisa é o 

conceito de imersão e de práticas imersivas. 

 

2.2 Imersão 

A imersão é um verdadeiro mergulho. É aquilo que nos faz realmente entrar num 

curso ou numa formação e vivenciá-la 

Como fazer o aluno realmente “entrar" no curso? Como causar a imersão tão 

desejada que ele realmente seja transportada para uma formação e participe dela de 

forma intensa? 

Quando se fala em imersão o senso comum normalmente relaciona o conceito aos 

jogos e ambientes virtuais costuma-se fazer uma associação imediata aos ambientes 

tridimensionais, sonorizados e simulados. 

A imersão pode ser realmente favorecida por uma série de dispositivos que 

ampliam ou enganam nossos sentidos. O simples uso de ambientes virtuais não garante 

imersão. Um romance pode ser mais imersivo (e até interativo) do que muitos games 

eletrônicos. O segredo da narrativa está na facilidade com que esse gênero textual, 

recheado de símbolos, atinge conteúdos inconscientes, e, portanto, mais profundos. 

Para pensar imersão eu proponho analisar as quatro funções da psique, de Jung 

(2004): sensação, intuição, sentimento e pensamento e uma comparação com os pilares 

da educação para o século XXI proposta pela UNESCO e sintetizadas Jacques Delors 

(2003) 

No relatório final de Pesquisa sobre práticas imersivas (Carolei - 2013), que 

abrangeu o estudo tanto de práticas pedagógicas como de materiais produzidos para o 

ensino online e presencial, destacamos como os tipos de imersão podem ser provocadas 
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por elementos que podem estar presentes tanto nos recurso pedagógicos utilizados 

práticas (Tabela 1). 

 

3. Resultados das Pesquisas 

3.1 Pesquisa com professores na Formação em Docência no Ensino Superior 

Nessa pesquisa foram feitas três análises.  

1 - Análise dos pré-projetos: que destacou a temática, as palavras-chave e se havia 

um proposta apenas de uso instrumental da tecnologia ou se destacava elementos de 

mediação, colaboração, práticas investigativas tanto no aprofundamento temático como 

na proposta de ação pedagógica, protagonismo dos alunos e propostas interdisciplinares. 

2 - Análise dos projetos finais destacavam os mesmo elementos que foram 

analisados nos pré-projetos com o objetivo de destacar a transformação do projeto. 

3 - O que os professores destacavam como inovador na sua proposta. 

Obtivemos os seguintes resultados: 

Dos cinquenta e um pré-projetos apresentados pelos professores ( alunos do curso 

de docência) alunos, apenas trinta e cinco eram focados no uso de novas tecnologias 

como proposta de inovação. Dentre eles tínhamos a seguinte situação: 

- Vinte projetos focavam da transposição da disciplina presencial para o formato 

online focando nos textos e ferramentas a serem disponibilizados; 

- Cinco propunham uma metodologia de mediação pedagógica em cursos online; 

- Três propunham sistemas de tira dúvidas ou questionários com ferramentas de 

comunicação para interação reativa com o aluno; 

- Dois tinham como ideias principais o uso de games para ensino de 

determinado conteúdo. Os games já tinham as atividades e os conceitos e não havia 

foco na estratégia pedagógica e sim na descrição do recurso; 

- Dois tinham como proposta a produção de video-aulas; 

- Dois  projetos propunham a construção de um site como repositório de textos e 

artigos da área; 

- Um tinha como proposta construir uma demosntração de cenários num 

metaverso. 

Percebe-se que, exceto o projeto que se preocupava com a mediação, o que o foco 

do uso da  tecnologia era meramente instrumental e não havia uma proposta mais 

profunda em termos do impacto e da transformação realmente da prática docente e a 

Didática e Prática de Ensino na relação com a Escola

EdUECE- Livro 1
03716 



8 
 

maioria dos projetos eram de design de informação no sentido de simples transposição, 

mas a maioria permanecia uma cultura de transmissão do conteúdo. 

Dos 35 projetos finais tivemos as seguintes propostas: 

- 10 que usaram narrativas e técnicas dramáticas e projetivas para propor 

vivências sobre a identidade docente e questões que permeavam não apenas o conteúdo, 

mas elementos de simbólicos, éticos, estéticos que envolviam produção e colaboração.  

A tecnologia apareceu nesses projetos não mais como foco principal, mas como meio 

que permitia as vivências. Tanto as vivência como suas discussões na maioria tinham 

como proposta ocorrer em ambientes virtuais síncronos ou assíncronos (fóruns, chats, 

videoconferência) e um deles até em metaverso no qual se construiria um espaço de 

construção de cenários. 

- 15 projetos permaneceram na ideia de transposição de uma disciplina presencial 

para o ambiente virtual como curso online, mas houve avanço na apresentação da 

proposta e no foco mais na medicação e menos na publicação de materiais. Desses 15 

projetos, 7 apresentaram propostas baseada em projetos e com conexão com outras 

disciplinas e até com outros cursos. Apenas 2 trabalhos permaneceram com o foco 

instrumental. 

- 6 projetos destacaram a simulação de atividades profissionais. 3 deles 

propunham um convênio com empresas que apresentam cases reais que os alunos 

deveriam resolver e outros 3 propunham casos fictícios inspirados em casos reais que os 

alunos tinham, em grupo, assumir papeis e desvendar. 

- 2 projetos propunham a construção de dinâmicas com games, mas não era 

apenas o jogar e aprender o conteúdo com o jogo, mas sim usar os games como 

experimentação para provocação de discussão ou aplicação de teorias de eficiência para 

melhorar a estratégia do ato de jogar. Por exemplo, uma professora propunha uma 

disciplina de Teorias de administração na qual toda semana os grupos tinham que 

aplicar a teoria estudada para ter mais eficiência no resultado do game. O interessante 

nesses casos foi o descolamento do foco do recurso educacional, do game como 

instrumento, para uma valorização da Estratégia Pedagógica como vivência. Ele aplicou 

a teoria no objeto e não apenas consumiu informações sobre a teoria. 

- 2 projetos de repositórios continuaram, mas avançaram e se tornaram mais do 

que um espaço publicação, mas uma proposta de comunidade de práticas. 
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Sobre o que os professores destacaram como a principal inovação do seu projeto, 

29 professores destacaram o aspecto da mediação e das atividades de produção e 

colaboração dos alunos. Os outros deram respostas variadas, ainda focadas nos recursos 

e ferramentas tecnológicas como inovação, mas destacaram a importância de pensar 

estratégias pedagógicas além do uso de recursos. 

 

3.2 Descrição das práticas imersivas 

Mas o que os professores vivenciaram durante o curso que os fez evoluir de uma 

ideia de inovação instrumental para uma preocupação com práticas colaborativas? 

O curso foi construído seguindo os quatro pilares da Educação para o século XXI, 

que também relacionei com o trabalho com as quatro funções psicológicas do Jung. 

Segue alguns exemplos das atividades realizadas: 

a) Eixo do Aprender a ser: Se trabalhava a identidade docente com atividades 

expressivas e projetivas, em diferentes mídias, seja por dinâmicas online estilo Role 

Play, na qual eles assumir papéis, sejam por produções imagéticas a partir de 

sensibilização com imagens e filmes. 

Sempre havia uma dinâmica de vivência, produção, compartilhamento de 

experiências e discussão 

b) Eixo do Aprender a conviver: Também se trabalhou com dinâmicas de 

RolePlay, mas nesse caso, partia-se não da projeção pessoal, mas de técnicas de 

sociodrama, nos quais eles representavam papeis do seus alunos ou de outros colegas. 

Nesse caso a discussão não era a sua própria identidade como docente, mas a relação 

com o outro, seja aluno, colega, ou gestor e os movimentos de alteridade. 

c) Eixo do Aprender a conhecer: Durante o curso os alunos foram estimulados a 

serem pesquisadores e buscar a ampliação temática dentro da sua área científica e 

experimentando métodos de pesquisa bibliográfica em diversas bases de dados e depois 

formas organização da informação. Muitos professores não estavam habituados a 

pesquisar periódicos e nem mesmo obras diferentes dos livros usados por muitos anos 

como obras de referências na sua disciplina. Eles foram provocados a pesquisar tanto o 

histórico de criação da sua área de conhecimento como o estado da arte e propor 

relações interdisciplinares em atividades de estudo de caso e de projetos. 

d) Aprender a fazer: Nesse caso se recuperou as aulas práticas e os diferentes tipos 

de manipulação e concretização. Eles experimentaram algumas práticas, algumas delas 

propostas por eles mesmos com visitas e experimentações nos laboratórios da 
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instituição. Também foram feitas experimentações com simulações, games urbanos (em 

parques, feiras tecnológicas, museus e espaços públicos) com realidade aumentada e 

tecnologias de geolocalização, visitas técnicas ampliadas com técnicas digitais de 

registro e compartilhamento de informação. 

As tecnologias permearam essas práticas não apenas com ferramentas de registro, 

publicação ou discussão mas de autoria e colaboração 

 

3.3 Resultados obtidos na pesquisa do Web Currículo 

A análise geral dos trabalhos do I Seminário Web Currículo mostra algumas 

características interessantes com relação às práticas dos pesquisadores para a integração 

das tecnologias ao currículo no ano de 2008. Estas características, obtidas a partir das 

classes indicadas pelo CHIC, podem caracterizar os indícios de inovação no uso das 

tecnologias:  

1. Documentação das práticas em áudio  

2. Novas características dos ambientes virtuais – Ainda que os 

pesquisadores experimentem o uso de ferramenta” da Web 2.0 como blogs e 

wikis, evidencia-se que eles mostram interesse em integrá-los com ambientes 

virtuais acessíveis mediante senha como o Moodle. O Moodle e outros ambientes 

servem como o espaço privilegiado para desenvolvimento do ensino e da 

aprendizagem, mas tendem a ser cada vez mais complementados por espaços 

abertos de convivência acessíveis a todos na web como redes sociais e blogs. 

3. Publicação multimídia online – A utilização de ferramentas como blogs e 

wikis para a publicação de conteúdo educativo online aparece na análise dos 

dados em uma perspectiva ampla.  

4. Pesquisa com laptops educacionais – O contexto específico do perfil dos 

pesquisadores participantes do I Seminário Web Currículo trouxe um aspecto 

importante das práticas com laptops educacionais.  

Estas características de uso das tecnologias na educação levantadas a partir dos 

trabalhos de 2008, com a identificação das tecnologias mais usadas, são o início de um 

quadro sobre as tendências da inovação na integração das tecnologias ao currículo. 

As publicações dos Anais do II Seminário Web Currículo mostram ainda mais 

caminhos para a integração da tecnologia ao currículo que complementam aqueles 

mostrados na edição do seminário de dois anos antes. As classes encontradas na análise 

refletem algumas categorias de uso da web na educação: 
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1. Interligação entre redes sociais e conteúdo online – A indicação 

do uso das redes sociais vai além da interação que estes espaços de 

relacionamento em rede proporcionam.  

2. Ambiente virtual de aprendizagem e ferramentas Web 2.0 – A 

tendência é que os ambientes de aprendizagem tenham cada vez mais 

possibilidades de práticas com as ferramentas da Web 2.0. 

3. Mobilidade e uso da web – Os artigos que abordaram o tema da 

mobilidade e a tecnologia na educação trazem o aspecto da importância do uso 

da web na sala de aula.  

4. Uso da web para produção de mídia – Os artigos analisados que 

trazem esta relação mostram a importância da produção em mídia online para 

registro de pesquisa e para ação docente. 

Podemos perceber que ainda como palavras-chave as pesquisas ainda focam na 

tecnologia e nos seus dispositivos, mas há uma avanço na segunda educação e nas 

discussões em dar mobilidade a essas tecnologias e dispositivos, preocupando-se mais 

primeiro com a autorias que se amplia na Web 2.0, depois na evolução dos ambientes 

virtuais para apoiar interações mais colaborativas, da foco inicial da publicação e suas 

linguagens, para a integração com redes sociais e novas formas de compartilhamento e 

autoria. 

 

4 Conclusões 

O que podemos concluir das duas pesquisa e no que elas convergem e divergem? 

As duas pesquisa mostram uma evolução possível na inovação da incorporação 

das tecnologias nos currículos e práticas pedagógicas, mas essa inovação não é 

automática e nem natural e não depende da simples exposição às novas tecnologias. 

Nos dois casos relatam um esforço e um planajamento consciente seja na 

formação eou na divulgação cientifica que se dá não por uma simples teorização, mas 

por aprender a importância da autoria e compartilhamento e a inovação que isso 

proporciona pela própria vivência desses processos. 

Podemos indicar que para inovar na educação com prática e como divulgação 

científica é preciso investir na inovação na própria formação e na organização dos 

congressos que precisam ser menos demonstrativos e prescritivos, menos pautados por 

consumo de tecnologia e mais focados em em vivências, compartilhamento de práticas e 

colaboração. 
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Tabela 1 

Tipo de imersão e Função Psicológica Pilar da Educação para o século XXI Elementos que favorecem esse tipo de imersão 

Sensorial  
(Função Sensação) 

Aprender a fazer 
(Atividades de construção, ações 
práticas e de manipulação) 

- Estimulação dos sentidos, imagens 
tridimensionais, sons, simulações 3D. 
Realidades virtual 

- Manipulação de objetos físicos e digitais 

Emocional (Função Sentimento) Aprender a Conviver 
(Atividades em grupo, colaborativas 
que trabalham a alteridade) 

- Trabalhos colaborativos 
- Comparitlhamento de ideias e experiências 
- Atividades de sociodrama 

Lógica (Função Pensamento) Aprender a Conhecer 
(Atividades de investigação, de 
organização do pensamento de 
abstração) 

- Atividades de mapeamento e visibilidade do 
pensamento e organização de ideia 

- Projetos investigativos 
- Debates co argumentação conceitual 

Intuitiva (Função Intuição) Aprender a Ser 
(Atividedes projetivas e de 
autoconhecimento) 

- Trabalho com narrativas e metáforas 
- Atividade projetivas e expressivas 
- Imagens abstratas e contemplativas 
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