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Construindo colaborativamente visões sobre o futuro do uso de tecnologias 
em educação e da educação a distância. (01/11/2014) 

Inicialmente João Mattar (Vice-presidente na ABT Associação Brasileira de Tecnologia Educacional, Professor e 
Orientador na TIDD - Tecnologias da Inteligência e Design Digital e Professor/ Coordenador na empresa Universidade 
Anhembi Morumbi) em sua palestra “Games, Gamificação & Mobile Learning”, falou sobre aprendizagem 
(presencial e a distância) baseada em games e gamificação, onde uma pesquisa realizada com professores de 
educação básica revela que apesar deles ainda não jogarem games, oque mais querem  aprender em uma formação, 
é sobre a utilização de games e gamificação na educação, devido a demanda. O professor não sabe como utilizar 
tecnologias para aprendizagem, por esse motivo tem que haver um melhor preparo do pedagogo/professor para o 
nível de profissional que é necessário hoje, que saiba utilizar os aplicativos na educação, oque e como utilizar de 
maneira mais fluída, pois, uma grande tendência, é não haver mais fronteiras entre a aprendizagem formal e 
informal. 

O debate “Inovações em Educação” realizado por José Moran 
(Professor de Novas Tecnologias na Universidade de São Paulo 
(aposentado). Professor, Pesquisador, Conferencista e Orientador 
de Projetos Educacionais Inovadores com metodologias ativas nas 
modalidades presencial e a distância)  com participação de João 
Mattar e Alida Nardi (gerente de relacionamento da Universia 
Brasil - Miríada-X), enfatizou a importância de se trabalhar na 
integração maior de áreas, com metodologias ativas focadas nos 
alunos, onde o ideal é uma instituição trabalhar com três projetos: 
projeto de vida do aluno, projeto pessoal de aprendizagem do 
aluno dentro do que a instituição pode oferecer de projeto de 
grupo. Há necessidade de inclusão do humanismo na aplicação de 
TIC, cuja personalização, mesmo que em grupo, é fundamental, 

levando-se em conta as competências socioemocionais, o afetivo, valores, mesclados a todas as metodologias e TIC. 
O equilíbrio entre analógico e digital, na integração fluída entre oque fazíamos e oque se faz. É desnecessário se 
escolher entre uma única metodologia (digital/analógico, presencial/a distância), devemos sim utilizar várias formas 
que se complementam e com modelos mais adequados a cada situação, esse é o real Blended Learning. Hoje em dia 
a inclusão digital não é um luxo, é uma necessidade básica e as competências digitais são riquíssimas e necessárias. 
Se aprende muito por compartilhamento de experiências para dar conta de acompanhar todas essas mudanças. 
Aprende-se mais ainda com a diversidade e é essa diversidade que devemos colocar em prática, criando 
comunidades e grupos para se aprender além.  Por esse motivo o presencial está sendo desafiado para sair daquele 
modelo transmissivo, sugerindo que parte da aprendizagem seja realizada pelo professor em direcionar alunos, ou 
aluno individual, sem metodologia, outra parte da aprendizagem seja realizada por um tutor muito bem qualificado 
em áreas específicas, e que possa realmente contribuir individualmente e em grupo. Hoje é possível e necessário se 
trabalhar de modos diferentes, mesclando personalização e aprendizagem em grupo, mapeando possibilidades de 
acompanhamento, aprendizagem entre pares, feedback, construção de portfólio, modelos pontuais que revelam 
novas possibilidades. 

Foi apresenta por Daniel Mill (SEaD-UFSCar  e Horizonte - 
Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Inovação em Educação, 
Tecnologias e Linguagens) a palestra “Reflexões sobre a 
Formação do Educador e a Educação a Distância Virtual em 
Produções Científicas”, excelente pesquisa sobre Bibliometria: 
EaD e a docência em foco, cuja estratégia foi quantificar 
produções para um contexto como, tendências, 
transformação e histórico, autores mais citados e outros, 
como as dicotomias e configurações da docência virtual. A 
(Poli)Docência na EaD como sendo a categoria de análise 
explicativa do coletivo. O docente na EaD precisa: colaborar + 
ação / participar + ação / fragmentar + ação e as questões 



mais decorrentes são: Quanto vale o trabalho de cada membro da (Poli)Docência virtual? Em que consiste o trabalho 
de cada membro da (Poli)Docência? Como regular o trabalho de docência virtual? 
 

O evento foi finalizado com o workshop “Virtualidade Real: o 
futuro da educação passa pela imersão”, por Romero Tori 
(Professor Associado da Escola Politécnica da Universidade de 
São Paulo (USP) e professor titular do Centro Universitário 
Senac de São Paulo. Coordena o Interlab Laboratório de 
Tecnologias Interativas da USP e o LPAI-Laboratório de 
Pesquisa em Ambientes Interativos do Centro Universitário 
Senac, onde também coordena o programa institucional de 
iniciação tecnológica e inovação (PIBITI/CNPq) ) e Isa Seppi 
(Professora pesquisadora do Centro Universitário Senac de 

São Paulo), destacaram que antes as pessoas se contentavam 
com imersão textual, mas com o padrão de imersão atual, é 
natural e inevitável que se queira uma imersão mais realista, 
por esse motivo deve haver variação de mídias para atender 

todos os alunos e diversas atividades. Foi apresentada uma situação de Metaverso, onde o Avatar, conectado ao 
corpo de uma pessoa através de um Kinect, capta seus movimentos e, através de sensores, interage no ambiente 
virtual. Foi demonstrado o quanto essa imersão corporal dá autonomia para criar mundos mais imersivos com 
sensor de profundidade que conecta nosso esqueleto ao Avatar criando várias possibilidades de aplicação em 
ambientes de aprendizagem. 
 
O próximo projeto de Romero Tori, Isa Seppi e outros será 
um projeto de Realidade Mista que é a utilização de 
Realidade Aumentada (elementos virtuais no mundo real ) 
mesclada a Virtualidade Aumentada (elementos reais no 
mundo virtual ) através da utilização do Second Life, 
Óculus Rift com Leap Motion e Drone.  

 

 

 

 

Por todas as constatações, está sendo uma mudança tão profunda que todos estão desafiados a aprender. 

Por Solange Marques 
19 de novembro de 2014 


