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RESUMO 
 
Este artigo aborda a utilização de Mundos Digitais Virtuais em 3D na Educação Online e 
apresenta algumas possibilidades de explorar o ambiente virtual tridimensional Second Life para 
uma educação imersiva. Para tanto, a pesquisa de campo ocorreu com a participação da autora 
em vários eventos educacionais no Second Life e em outras plataformas online, em 2010 e 2011. 
Realizou-se também uma pesquisa online sobre o Second Life com pós-graduandos do Curso 
Especialização em Tecnologias da Informação e da Comunicação Aplicadas à Educação 
(Universidade Aberta do Brasil/Universidade Federal de Santa Maria). Constatou-se que os 
participantes da pesquisa demonstraram curiosidade e interesse no uso do Second Life na 
educação e que muitos encontros educacionais de qualidade estão acontecendo nesse ambiente 
virtual tridimensional. Assim sendo, este artigo busca contribuir para que o professor possa 
vivenciar experiências imersivas, sentir-se um residente em um mundo tridimensional, perceber o 
seu potencial pedagógico, para, então, poder usar um ambiente virtual 3D como mais uma 
plataforma educacional. Desse modo, mudam as maneiras de ensinar e de aprender, num 
hibridismo de tecnologias digitais e interfaces, podendo, assim, atender aos diferentes estilos de 
aprendizagem.  
 
Palavras chave: Mundos Digitais Virtuais em 3D, Second Life, Educação Online  
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ABSTRACT 
 
This article discusses the use of 3D Virtual Worlds Digital Online in Education and has some 
possibilities to explore the virtual environment Second Life for a three-dimensional immersive 
education. To this end, the field research took place with the participation of the author in various 
educational events in Second Life and other online platforms in 2010 and 2011. There was also an 
online survey about Second Life with post-graduate Specialization Course on Information Technology 
and Communication Applied to Education (Open University of Brazil / Universidade Federal de Santa 
Maria). It was found that the respondents showed curiosity and interest in the use of Second Life in 
education and that many quality educational meetings are taking place in three-dimensional virtual 
environment. Therefore, this article seeks to contribute to the teacher can experience immersive 
experiences, feeling a resident of a three-dimensional world, realizing their educational potential, to 
then be able to use a 3D virtual environment as a more educational platform. So change the ways of 
teaching and learning, a hybrid of digital technologies and interfaces, and thus can meet the different 
learning styles. 
 
Keywords: Digital 3D Virtual Worlds, Second Life, Online Education 

 
 
 
INTRODUÇÃO 

 
Cibercultura, interatividade, colaboração, criação coletiva, compartilhamento, 

sociedade em rede, diferentes tecnologias digitais virtuais interativas, mundos virtuais são 

alguns fatores significativos para a Educação Online: 

Um mundo virtual, no sentido amplo, é um universo de possíveis, calculáveis a 
partir de um modelo digital. Ao interagir com o mundo virtual, os usuários o 
exploram e o atualizam simultaneamente. Quando as interações podem 
enriquecer ou modificar o modelo, o mundo virtual torna-se um vetor de 
inteligência e criação coletivas. (LÉVY, 1999, p. 75). 
 

Com o desenvolvimento da Web, surgem os ambientes virtuais de aprendizagem, 

de cooperação, de relacionamentos, mudando as relações sociais, com diferentes formas 

e possibilidades de aprendizagens. São muitos os desafios para ensinar e aprender em 

rede, em meio a tantos recursos das Tecnologias da Informação e da Comunicação 

(TICs) em constante mudança. 

Esta nova geração da internet, a Web 2.0, com novas dinâmicas, novos meios de 

interagir e de aprender é uma evolução que traz impactos para o processo educativo. E 

faz refletir sobre uma educação em rede voltada para os "‟nativos‟ da linguagem digital 

dos computadores, videogames e da Internet” (PRENSKY, 2001, p.1), que cresceram na 

era digital, dominam estas tecnologias, pensam em rede, de maneira colaborativa e de 

forma não linear.  

A educação, na modalidade a distância, que utiliza somente ambientes virtuais de 

aprendizagem (AVAs) tradicionais, como a plataforma Modular Object- Oriented Dynamic 
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Learning Environment (Moodle)1, entende-se que atenda a uma geração anterior, os 

chamados “imigrantes digitais” (PRENSKY, 2001, p.2), que precisam se adaptar e se 

apropriar das tecnologias, mas aprenderam e ensinam um conteúdo de cada vez, passo a 

passo, e mantêm os seus “sotaques”, seja imprimindo um e-mail ou documento para ler 

ou editar, ou confirmando, por telefone, o recebimento de um e-mail. 

Com uma nova proposta, White (2009, 2011), pesquisador (Universidade de 

Oxford, Inglaterra), e Le Cornu (2011) apresentam os princípios de „residente‟ e „visitante 

digital‟ que não tem relação com a idade da pessoa, mas sim com a motivação e contexto. 

Assim, o „visitante‟ vê a Web como uma coleção de ferramentas e não sente necessidade 

de criar redes online, já o „residente‟ tem uma identidade online e vê a Web como um 

espaço social.  

Mas o próprio Prensky (2010) já vislumbra algo novo: 

Estamos a caminho de algo novo: a era do Homo sapiens digital ou a era do 
indivíduo com sabedoria digital. Para compreender o mundo será preciso usar 
ferramentas digitais para articular o que a mente humana faz bem com o que as 
máquinas fazem melhor. Nesse futuro, a diferença de idade e as diferenças entre 
nativos e imigrantes certamente serão menos relevantes. (PRENSKY, 2010, n.p.). 
 

Também se entende que “[...] em cinco anos, a Internet 3D será tão importante 

para o trabalho quanto a web é hoje. Profissionais de gestão da informação e do 

conhecimento devem começar a investigar e experimentar com mundos virtuais” 

(DRIVER; JACKSON, 2008, n.p.).  

Diante desse contexto de sociedade em rede, com “nativos e imigrantes digitais” 

(PRENSKI, 2001, p.1-6), com a geração “homo zappiens”2 (VEEN; VRAKKING, 2009, p. 

12), “visitantes e residentes digitais” (WHITE, 2009, 2011 n.p.; LE CORNU, 2011, n.p.) 

integrados numa cultura digital, justifica-se a necessidade de pesquisar os mundos 

tridimensionais. E, para tanto, é necessário uma formação continuada, atualização e 

aprendizagem para uma educação imersiva: 

O movimento é acelerado. A atualização é permanente. Novas informações 
derrubam velhas certezas, implodem teorias, reformulam leis, transformam 
hábitos, alteram práticas, mudam as rotinas das pessoas. Informações que se 
deslocam velozmente por todo o mundo. Todos precisam estar em “estado 
constante de aprendizagem” sobre tudo. Sobretudo. (KENSKI, 2003, p.100). 
 

Sobretudo é preciso vivenciar e conviver, sentir-se um residente em um mundo 

tridimensional para poder compreender esta tecnologia. Então, por que não explorar um 

                                                           
1
 Moodle, aplicativo web gratuito, é um Course Management System (CMS), também conhecido como 

Learning Management System (LMS) ou Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) de código livre. 
2
 “O homo zappiens é um processador ativo de informação, resolve problemas de maneira muito hábil, 

usando estratégia de jogo, e sabe se comunicar muito bem.” (VEEN; VRAKKING, 2009, p. 12).  
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ambiente tridimensional participando de cursos, palestras, encontros educacionais para 

ter um primeiro contato com um mundo virtual 3D? Mas será que eventos educacionais, 

com temas relacionados a Mundos Digitais Virtuais em 3D (MDV3D) na educação, estão 

acontecendo atualmente no Second Life (SL)? Com esta pesquisa busca-se, então, 

resposta para o seguinte problema:  

Quais as possibilidades de imersão em Mundos Digitais Virtuais em 3D para os 

educadores e de integração destes ambientes virtuais tridimensionais na Educação 

Online?  

Desse modo, objetiva-se apresentar algumas possibilidades de imersão em 

ambientes virtuais tridimensionais para educadores, através de reflexões para o contexto 

atual de uma sociedade em rede e dos resultados das pesquisas realizadas com pós-

graduandos e em eventos educacionais no Second Life e em outras plataformas online. 

Também, como objetivo do trabalho, buscou-se investigar maneiras de agregar diferentes 

tecnologias digitais virtuais, principalmente os metaversos, a Sistemas Gerenciadores de 

Aprendizagem tradicionais, apresentando possibilidades de integrar interfaces 3D e 2D na 

Educação Online. 

No presente artigo, primeiramente apresenta-se a Educação a Distância sob a 

visão de especialistas, professores, pesquisadores e autores. Em seguida, o tema 

Mundos Digitais Virtuais em 3D é explorado de modo a mostrar a importância destes 

ambientes para a educação e possibilidades de agregar esta tecnologia na Educação 

Online.  Segue-se com a pesquisa sobre eventos educacionais realizados atualmente no 

Second Life e em outras plataformas online; ilhas com fins educacionais e de apoio ao 

educador; questionário em formulário online realizado com pós-graduandos do Curso 

Especialização em Tecnologias da Informação e da Comunicação Aplicadas à Educação 

(Universidade Aberta do Brasil/Universidade Federal de Santa Maria). E, por fim, algumas 

contribuições e proposta de pesquisas futuras.  

 

2. EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – EDUCAÇÃO SEM DISTÂNCIA – EDUCAÇÃO ONLINE 
 

A Educação a Distância utiliza os mesmos princípios e fundamentos da educação 

presencial, sendo uma modalidade educativa organizada e sistematizada, onde o 

participante, mesmo não estando fisicamente presente em um ambiente formal de ensino-

aprendizagem, tem oportunidade de construir conhecimento numa aprendizagem 

colaborativa, com autoria, construção coletiva e mediada por tecnologia. 
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O artigo 1º do Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005, caracteriza a 

Educação a Distância como  

modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos 
de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de 
informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo 
atividades educativas em lugares ou tempos diversos (BRASIL, 2005). 
 

Almeida (2010, p. 7) faz uma reflexão sobre qual é o diferencial da EaD hoje: “do 

ponto de vista social, é a criação de um novo tempo e de uma nova presença: a presença 

virtual”. E em EaD, as ferramentas são utilizadas para reduzir a distância da transação. 

Assim, a educação online permite várias interfaces e, consequentemente, muitos 

desafios: 

Educação como um todo vive um momento de transição. Nós temos o desafio da 
desterritorialização do ensino, temos novos modos de produção que implicam 
novas relações de trabalho entre os atores do processo de ensino aprendizagem,     
temos recursos abertos disponíveis gratuitamente oferecidos por instituições de 
ensino internacionais. E tudo isso implica desafios em termos de certificação, de 
integração entre as gerações, geração digital já imersa numa cultura digital e as 
gerações mais antigas tendo sido educadas e criadas em outra realidade e ao 
mesmo tempo temos no nosso país graus de exclusão digital que precisam ser 
enfrentados para que a gente possa trabalhar com inovação. Tudo isso representa 
para o designer instrucional o desafio de ao mesmo tempo prover soluções 
contemporâneas para as necessidades imediatas e participar da construção de 
uma nova cultura educacional que considere todas estas questões. (FILATRO, 
2009, n.p.). 
 

Na série Cibercultura: o que muda na Educação, no programa Salto para o 

Futuro/TV Escola de 25/04/2011 a 29/04/2011, o ambiente imersivo Second Life é 

sugerido na elaboração de desenhos didáticos de cursos em EaD: 

Para Pierre Lévy (1997), analogamente à escrita e à imprensa, as Tecnologias da 
Informação e Comunicação (TIC) trazem consigo um novo modo de pensar o 
mundo e de conceber as relações com o conhecimento. Nesse cenário, a 
simulação levanta-se como modo de conhecimento próprio da cibercultura. Os 
games e ambientes imersivos, como Second Life, ratificam a oportuna observação 
de Lévy e podem ser levados em conta na elaboração de desenhos didáticos de 
cursos em EAD. (PESCE, 2011, p. 11). 
 

Segundo Mattar e Valente (2007, p. 263), vivenciamos a terceira onda de 

aprendizagem, a EaD 3.0:   

Para tanto, denominamos de EAD 1.0 à primeira onda de ensino que fugia do 
presencial através de correspondência, rádio e TV. Com o advento da Internet, 
entramos na segunda onda, e comumente chama-se de e-learning essa fase. Do 
nosso ponto de vista, caracterizamo-la de EaD 2.0, por ser uma evolução da 
primeira. E finalmente, despontando a Web 3.0, com os seus ambientes 
tridimensionais, enxergamos uma nova onda de aprendizagem, uma nova forma 
de ensinar. A isto denominamos de EAD 3.0: o momento que vivenciamos 
atualmente. (MATTAR; VALENTE, 2007, p. 263). 
 

A Educação a Distância é uma modalidade em expansão, que vem se 

consolidando e se destacando. Os últimos dados são de cerca de oitocentos e setenta mil 
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alunos em EaD e a estimativa do Ministério da Educação (MEC) é que alcance um milhão 

de estudantes universitários em cursos a distância em 2011. No Brasil, dos cinco milhões 

de estudantes universitários, um milhão estão na Educação a Distância3. Isso significa 

20% das matrículas, sem contar os cursos livres que são ofertados online. Daí a 

importância de pesquisar novos desenhos e soluções para a Educação Online de modo a 

investigar e experimentar diferentes tecnologias digitais virtuais interativas para agregar 

ao padrão atual da EaD, que é predominantemente textual e que utiliza LMS (Learning 

Management System)  como plataforma gerenciadora tradicional de aprendizagem.  

Assim, busca-se uma educação de qualidade e mediada por tecnologias digitais 

interativas para uma sociedade em rede e uma cultura digital, como forma de reduzir as 

relações de distanciamento, que segundo Tori (2011) pode ter 512 possibilidades de 

combinações de distanciamento numa educação mediada por tecnologia e não apenas 

duas: presencial ou a distância. Por isso, alguns pesquisadores falam em Educação 

Online, pensando na cibercultura como a “cultura contemporânea mediada por 

tecnologias digitais em rede” (Santos, 2011b, n.p.), em que a educação deixa de ser 

distante e passa a ser uma “Educação Online (EOL)” (Santos; Silva, A., 2011, p. 6, 7, 18, 

26), “como um fenômeno da cibercultura” (Santos, 2011a, p.7). 

 

3. MUNDOS DIGITAIS VIRTUAIS EM 3D NA EDUCAÇÃO – SECOND LIFE 
 

No Brasil, as pesquisas sobre mundos virtuais ainda estão em fase embrionária, 

conforme Trein (2010). “Iniciativas individuais ou coletivas de diversos pesquisadores 

mostram que o campo de estudo é amplo e precisa ser explorado”. (TREIN, 2010, p.35). 

Segundo Teixeira, o Second Life vai bem, com milhões de contas registradas.  

Experimentos educacionais vêm florescendo no SL, várias instituições no Brasil 
como a PUC-RJ e a UNISINOS têm desenvolvido cursos nesse ambiente. A nível 
mundial, o evento “Virtual Worlds Best Practices in Education” reúne o que há de 
mais interessante na área, tendo contado com mais de 20.000 participantes em 
2009. (TEIXEIRA, 2010, n.p.). 
 

Do mesmo modo, Silva, A. (2010) analisa o crescimento da comunidade acadêmica 

no uso de mundos virtuais e games e vislumbra um futuro promissor na área da educação 

“ou mais de setecentas instituições de ensino não estariam investindo tempo, 

                                                           
3
 Brasil deve alcançar um milhão de estudantes em cursos a distância em 2011, prevê MEC. Disponível em: 

<http://portal.aprendiz.uol.com.br/2011/08/19/brasil-deve-alcancar-um-milhao-de-estudantes-em-cursos-a-
distancia-em-2011-preve-mec>. Acesso em: 17 out. 2011. 
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profissionais e dinheiro em tais locais” (2010, p.163). Também destaca algumas 

instituições de ensino superior brasileiras, presentes no SL, como: 

Unisinos, PUC-RJ, PUC-SP, Poli-USP, FESPSP e Senac ocupam espaços 
educacionais no SL, com destaque para a Unisinos, que é a grande referência 
nacional em utilização de mundos virtuais para educação, e a PUC-RJ, que vem 
desenvolvendo trabalhos muito interessantes na área de games para educação. 
(SILVA, A., 2010, p.77). 
 

Tori (2010a, p.203) também confirma que “há hoje centenas de universidades e 

instituições educacionais presentes no Second Life desenvolvendo atividades didáticas ou 

paradidáticas”. E, destaca o livro Second Life e Web 2.0 na educação: o potencial 

revolucionário das novas tecnologias, em que:  

podem ser encontrados vários exemplos de uso do SL na educação, em áreas 
como computação, engenharia, arquitetura, física, medicina, história, 
administração, línguas e artes, entre outras. Um problema levantado por Kelton é 
a falta de um „Google‟ do Second Life, o que torna difícil localizar todo o rico 
conteúdo desse ambiente e dele usufruir. (TORI, 2010a, p. 203). 
 

Encontra-se um amplo material com referências, links, vídeos para o uso do 

Second Life na Educação no blog4 “De Mattar”. Na RENOTE5 (Revista Novas Tecnologias 

na Educação), UFRGS, edição 2011, três artigos publicados abordam o metaverso SL e 

exploram as potencialidades pedagógicas dos Mundos Digitais Virtuais em Três 

Dimensões (MDV3D). O Second Life também está presente nas redes sociais Twitter, 

Facebook e Orkut. No Orkut, com participação ativa nos fóruns e tópicos atualizados, 

destacam-se as comunidades Second Life Brasil – Avatar, com 87.310 membros e 

Second Life Brasil ® SL™, com 26.869 membros, conforme dados de 01/09/2011.  

O Second Life possibilita muitos aprendizados, pois é  

uma ferramenta com um potencial único para criar comunidades de 
aprendizagem, muito mais interessante do que ferramentas assíncronas 
chapadas, que têm sido o padrão em EaD. Uma ferramenta poderosa para facilitar 
o envolvimento dos alunos. Ela possibilita colocar em prática diversas estratégias 
contemporâneas do design instrucional, como aprendizado distribuído, 
aprendizado pela descoberta, aprendizado situado, aprendizado ancorado, 
aprendizado autêntico, aprendizado pelo fazer e aprendizado ativo. Ensinar no 
Second Life muda a maneira como ensinamos, inclusive no presencial. (MATTAR, 
2008a, p.9, 2008b p.6, 2008c p.94). 
 

O Second Life é um mundo virtual tridimensional compartilhado e persistente: 

Ambientes virtuais tridimensionais se utilizam da tecnologia dos jogos online 
multiplayer para criar um mundo virtual compartilhado e persistente (o ambiente 
continua a existir mesmo quando o usuário não o utiliza) que possibilita a cada 
participante controlar seu avatar (personagem que o representa no ambiente) e 
interagir em tempo real com objetos virtuais e com os avatares de outros 
participantes. Um conhecido representante dessa classe de aplicação é o Second 

                                                           
4
 Blog De Mattar disponível em: <http://blog.joaomattar.com/second-life>. Acesso em: 17 ago. 2011. 

5
 RENOTE: Revista Novas Tecnologias na Educação, UFRGS, v. 9, n. 1, jul. 2011. Disponível em: < 

http://seer.ufrgs.br/renote/issue/current/showToc>. Acesso em: 17 ago. 2011. 
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Life, que possui milhares de residentes (como os usuários desse ambiente são 
chamados), responsáveis eles próprios pela construção de todo o conteúdo desse 
mundo virtual. (TORI, 2010b, p.6). 
 

White (2009, n.p.) considera que os mundos virtuais são inerentemente uma 

plataforma residencial, “because, clearly, they’re a kind of realized space that you’re 

embodied in as in Avatar”.  

Mattar e Valente apontam para uma educação imersiva:  

O Second Life adiciona essa sensação de presença, o que o coloca, portanto, um 
passo além de um curso on-line pela Internet. Um curso 3D na web tende a 
enriquecer tremendamente a experiência do aluno, já que possibilita a imersão do 
aprendiz em sua educação. Assim que o aluno passa pelas fases iniciais de 
aprendizagem dos recursos básicos do sistema, e supera sua sensação de 
descrença no mundo virtual, ele está pronto para a educação imersiva. (MATTAR; 
VALENTE, 2007, p. 189). 
 

Vários pesquisadores estão propondo uma integração de sistemas utilizando 

mundos virtuais 3D e LMS, buscando em cada um deles as ferramentas e possibilidades 

para uma educação de qualidade, em que  

A combinação entre um ambiente virtual 3D online como o SL, que hoje tem sido 
intensamente explorado em educação, com um ambiente virtual de aprendizagem 
como o Moodle, que tem se mostrado uma opção flexível e valorizada dentre os 
ambientes virtuais de aprendizagem disponíveis, abre inúmeras oportunidades 
para o ensino e aprendizagem de uma geração de nativos digitais. (SILVA, A.; 
MATTAR, 2008, p. 49). 
 

Surgiu, então, a comunidade Sloodle (Simulation Linked Object oriented Dynamic 

Learning Environment) com o objetivo de integrar o LMS Moodle ao ambiente SL.  

[...] a interface do SL, baseada em metáforas espaciais e avatares, pode  motivar 
e envolver os alunos mais do que as páginas Web tradicionais de navegação no 
Moodle, ao mesmo tempo que lhes garante acesso a conteúdos e ferramentas 
desse LMS. Moodle e SL são plataformas complementares que, ao serem unidas, 
abrem novas e empolgantes possibilidades a educadores e alunos. A idéia é 
mapear o espaço virtual de um curso no Moodle para uma sala de aula 
tridimensional no Second Life, possibilitando que o aluno tenha acesso aos 
recursos do Moodle por meio de uma interface mais envolvente. (TORI, 2010a, p. 
203). 
 

Schlemmer (2010) ressalta o hibridismo tecnológico digital para os diferentes 

contextos de aprendizagem: 

Essa “mudança de eixo” propõe que o foco esteja nos diferentes contextos de 
aprendizagem, na construção de propostas educativas distintas, as quais na inter-
relação com diferentes TDs, a partir da análise de suas potencialidades e limites 
para o que se objetiva, poderão nos orientar não só quanto às próprias escolhas 
tecnológicas digitais, mas também no que se refere à modalidade educacional (e-
Learning, b-Learning, m-Learning, p-Learning, u-Learning e i-Learning) a ser 
utilizada, a fim de tornar possível o trabalho em diferentes contextos de 
aprendizagem, na construção de propostas educativas distintas. Isso não significa 
dizer que não se deva mais utilizar os AVAs, mas sim, que eles coexistem no 
universo de um hibridismo tecnológico digital que inclui também tecnologias da 
Web 2.0, Web 3D, TMSF, entre outras, sendo que todas essas possibilidades 
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podem integrar diferentes contextos de aprendizagem. (SCHLEMMER, 2010, p. 
160). 
 

E para esses diferentes contextos de aprendizagem faz-se necessário que o 

educador tenha conhecimento destas tecnologias para uma mediação pedagógica tanto 

em AVAs como em metaversos: 

A formação técnica e pedagógica do professor foi evidenciada enquanto questão 
fundante nos processos de mediação pedagógica em Metaversos e em AVAS, 
pois se faz necessário que o professor conheça as possibilidades que o ambiente 
disponibiliza, bem como as ferramentas de interação e interatividade e as utilize 
de modo que potencializem estes processos. Quando o professor não tem 
formação técnica e desconhece o que pode ser feito no ambiente, ele acaba 
subutilizando a tecnologia, como nos casos da utilização dos ambientes como 
“repositórios de conteúdos”, ou então quando falta a formação pedagógica, as 
ações de mediação não tem significado para os sujeitos e não contribuem para 
que ele avance no processo. (TREIN, 2010, p. 207). 
 

Também estão sendo pesquisados outros ambientes virtuais tridimensionais, além 

do SL: 

Para desenvolvedores e educadores interessados em oferecer ambientes virtuais 
tridimensionais controlados e adaptados às suas necessidades há opções de 
software livre, como o Wonderland e o OpenSim, este último com o diferencial de 
utilizar formatos e protocolos compatíveis com o Second Life. [...] Como prova de 
conceito foi desenvolvido uma interface do AE com o ambiente Second Life. 
Atualmente o AE-3D está sendo migrado e adaptado ao OpenSim. A proposta é 
similar à do projeto SLOODLE, o qual visa integrar o ambiente Moodle ao Second 
Life. (TORI, 2010b, p. 6 e 11). 
 

Muitos podem ser os ambientes virtuais de aprendizagem na educação. E MDV3D 

pode ser uma das tecnologias digitais interativas na Educação Online. O ambiente virtual 

tridimensional Second Life pode ser utilizado em várias propostas educacionais, quer 

como um laboratório virtual, ambiente de criação, rede social ou como ferramenta de 

conferência. E, entre tantos recursos que podem ser explorados, as possibilidades de 

imersão e simulação em mundos tridimensionais são diferenciais para a educação: “A 

riqueza da simulação e imersão possíveis em um mundo virtual 3D online, combinada 

com a capacidade de administração do aprendizado de um ambiente virtual de 

aprendizagem, apontam para a educação do futuro.” (SILVA, A.; MATTAR, 2008, p.49). 

 

4. METODOLOGIA 
 

As metodologias aplicadas foram pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo no 

mundo tridimensional Second Life, participação em eventos educacionais realizados no 

Second Life e outras plataformas online, questionário e formulário online.  

Para registrar o cronograma, com o período em que ocorreu a pesquisa e o que foi 

pesquisado, utilizou-se o Gráfico de Gantt: 
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Figura 1 – Gráfico Cronograma da Pesquisa 

 

As pesquisas iniciaram em outubro de 2010 quando a autora tornou-se residente 

no SL para participar da palestra “SLOODLE CONECTANDO MOODLE E SL”, com 

Andréa Corrêa Silva (RL), Aerdna Beaumont (SL), na Ilha da Educação6.  

Como muitos eventos educacionais gratuitos ocorrem na Ilha da Educação, 

procurou-se saber se os educadores podem utilizar gratuitamente os vários espaços da 

Ilha da Educação, no SL, com fins educacionais. Para tanto, enviou-se um e-mail para a 

Ilha da Educação com alguns questionamentos.  

Considerou-se importante também investigar se o público-alvo de educadores, 

estudantes na modalidade de Educação a Distância, pós-graduandos do Curso 

Especialização em Tecnologias da Informação e da Comunicação Aplicadas à Educação 

(Turma 15), pela Universidade Aberta do Brasil (UAB) e Universidade Federal de Santa 

Maria (UFSM) conhece ou demonstra interesse em utilizar o Second Life na educação, 

entre outras questões. Escolheu-se a plataforma Moodle do próprio curso para o acesso 

ao link da pesquisa, por ser o AVA utilizado no curso de TICs e pela segurança, pois o 

digest diário das mensagens dos fóruns do Ambiente Virtual de Aprendizagem é enviado 

para os e-mails de todos os alunos dos 5 polos. As ferramentas utilizadas foram o fórum 

de notícias e mensagem individual contendo o link para o formulário online da pesquisa, 

realizado com a tecnologia Google Docs. O formulário pode ser conferido no Apêndice A.  

As abordagens qualitativa e quantitativa foram utilizadas na coleta e análise dos 

dados da pesquisa. 

 

5. RESULTADOS 
 

                                                           
6
 Landmark da área do evento: <http://slurl.com/secondlife/Ilha%20da%20Educacao/234/16/22>. 
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Os resultados são apresentados em quatro seções: Eventos Educacionais, Ajuda 

no Second Life, Ilha da Educação e Pós-graduandos de TICs. 

 

5.1. Eventos Educacionais 

 

No VIII Encontro Virtual de Documentação em Software Livre (EVIDOSOL) e V 

Congresso Internacional de Linguagem e Tecnologia online (CILTEC-online), em 08 de 

junho de 2011, encontrou-se o tema pesquisado na Mesa Redonda: Ambientes Virtuais 

de Aprendizagem (AVA) em Mundos Virtuais 3D – SLOODLE conectando o Moodle ao 

SecondLife e outros Mundos, coordenada por Andréa Corrêa Silva, em chat e 

apresentação de slides,  despertando muita curiosidade e interesse dos participantes. 

Já as pesquisas no próprio ambiente tridimensional Second Life resultaram que 

eventos educacionais importantes e gratuitos estão ocorrendo atualmente, como o 

VIRTUAL WORLDS – BEST PRACTICES IN EDUCATION 20117 (VWBPE) de 17 a 19 de 

março, que reuniu especialistas e pesquisadores de todo o mundo no uso de mundos 

virtuais em educação. João Mattar (RL) Erectus Amat (SL) foi o coordenador das sessões 

em Português, que envolveu pesquisadores não só do Brasil, como também de Portugal. 

As sessões e eventos sociais em Língua Portuguesa, os temas, com os seus respectivos 

coordenadores/palestrantes, local no SL e data podem ser conferidos no Anexo A.  

A pesquisa sobre encontros educacionais deteve-se mais na JORNADA VIRTUAL 

ABED DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (JOVAED), de 10 a 21 de junho de 2011. O evento 

gratuito, inovador, totalmente a distância, contou com 4930 participantes. O coordenador 

João Mattar batizou-o de “MMOOC - Massive MultiPlatform Open Online Congress”. 

Na JOVAED, num tour guiado por Andréa Corrêa Silva (RL) Aerdna Beaumont 

(SL), pode-se experimentar as ferramentas do “SLOODLE - conectando o Moodle a 

Mundos Virtuais 3D” de maneira prática. Este tour aconteceu em dois momentos. A autora 

participou, primeiramente, no SL com o avatar janes.crystal, experimentando as 

ferramentas do SLOODLE e, no segundo momento, acompanhou o grupo que estava no 

SL e participou através do Elluminate e Moodle. 

Algumas fotos foram postadas pela autora, durante o evento, no Facebook8 da 

JOVAED. No mesmo Facebook da JOVAED podem ser lidas as discussões do grupo 

                                                           
7
 VWBPE 2011 disponível em: <http://vwbpe11.vwbpe.org>. 

8
 FACEBOOK da JOVAED: <http://www.facebook.com/jovaed?sk=photos>. 



12 

 

“Dinâmica de Grupo Online” e acessar alguns vídeos, através dos links postados por 

Andréa C. Silva, autora dos mesmos. Abaixo, foto9 registrando o momento final do tour: 

 

Figura 2 - SLOODLE - conectando o Moodle a Mundos Virtuais 3D – Tour guiado – primeiro grupo 

 

Com o tema “O Aprendiz de EAD no Brasil – Quem é, do que Precisa?”, a JOVAED 

demonstrou, em atividades síncronas (com datas e horários definidos) e assíncronas 

(com acesso durante todo o evento), o potencial pedagógico de diferentes ferramentas 

(em torno de 40) e como podem ser adequadamente utilizadas em EaD. Como o tema 

dessa pesquisa é sobre MVD3D na educação, os dados apontados no Anexo B são 

referentes às atividades síncronas da JOVAED, todas desenvolvidas no SL, com a 

participação da autora em todas elas.  

Constatou-se que a plataforma mais utilizada nas atividades síncronas foi o Second 

Life. Das 53 atividades síncronas, 15 foram realizadas no Second Life. Adobe Connect foi 

utilizado em 10 atividades; MediaSite, em 9; 5 atividades no AulaVox; 3 delas no 

FlashMeeting; 2 atividades no Elluminate e também 2 no Porta Palestras Portal 

Educação, como mostra o gráfico: 

                                                           
9
 Fotos, vídeos e gráficos interativos desta pesquisa estão disponíveis em: 

<http://janescrystal.blogspot.com>. 
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Figura 3 – Gráfico das interfaces utilizadas em mais de uma atividade síncrona na JOVAED 

 
Já as ferramentas Adobe Breeze, Facebook, Livestream, OpenMeetings, Skype, 

WebConferência Moodle Delinea, WebConferência WebAula foram utilizadas em cada 

uma das demais 7 atividades síncronas do evento.  

Entre as 40 atividades assíncronas, algumas utilizaram mais de uma ferramenta. A 

preferência foi pelo Moodle, em 16 atividades; seguido do Facebook em 6; Twitter em 6; 

Google Groups em 4;  Ning em 4; YouTube em 4; Blog foi utilizado em 2 atividades, como 

mostra o gráfico abaixo: 

 

Figura 4 – Gráfico das interfaces utilizadas em mais de uma atividade assíncrona na JOVAED  

 

Além dessas, comprovando a variedade de interfaces presentes na JOVAED, cada 

uma destas outras ferramentas foram utilizadas em uma atividade assíncrona: Biblioteca 
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Virtual Pearson, Chamilo, Dispositivos Móveis, Elgg, Fronter, Games, Glogster, 

Hootcourse, Mobile, Netvibes, PBWorks, Posterous, Seduc.net, SlideShare, Tumblr, 

Twitcam, Twitpic, Wikipedia, Wikispaces. 

Os resultados da pesquisa apontam para essa ampliação de ferramentas que 

podem ser utilizadas em EaD e, desse modo, contribui para o hibridismo tecnológico na 

Educação Online, em que podem ser utilizadas várias plataformas e, assim,  atender aos 

diferentes estilos de aprendizagem dos estudantes. Os estilos de aprendizagem no virtual 

podem ser de uso participativo do espaço virtual, de busca e pesquisa, de estruturação e 

planejamento e estilo concreto e de produção no espaço virtual, segundo Barros 

(JOVAED 2011), na webconferência sobre Estilos de Aprendizagem na Educação a 

Distância.  

Em resposta ao questionamento da autora, Tori (2011), no final de sua palestra 

(JOVAED 2011), destacou o ambiente tridimensional SL, o qual possibilita uma maior 

sensação de presença, interatividade e estado de “flow”10 em experiências e atividades 

imersivas do usuário (Anexo C). Os certificados de participação da autora nos eventos 

educacionais pesquisados estão no Anexo D. 

O VII Congresso Internacional de Educação, promovido pela Unisinos (São 

Leopoldo/RS), de 22 a 24 de agosto de 2011, teve como tema „Profissão docente: há 

futuro para esse ofício?‟. Esse evento educacional, apesar de não ter sido gratuito, 

apresentou um diferencial ao oferecer duas modalidades de participação: presencial e a 

distância. Foram disponibilizadas 250 vagas para os participantes na modalidade a 

distância. Os inscritos nessa modalidade e como apresentador de trabalho realizaram as 

apresentações exclusivamente na Ilha Unisinos, no Second Life.  

 
5.2. Ajuda no Second Life  
 

Muitas ilhas oferecem ajuda, apoio e informação aos residentes no SL. Pesquisou-

se a ilha AJUDA SL BRASIL11 que tem como objetivo apoiar e conduzir residentes ao 

pleno entendimento do SL. Na Ilha, além das dúvidas dos residentes serem respondidas 

por voluntários, também são ministradas palestras e aulas, gratuitamente, com os mais 

variados temas: viewer, construção, segurança, cópias ilegais, RPG, fotografia, trabalho, 

                                                           
10

 Teoria do “flow”: “[...] estado mental, quando a consciência fica harmoniosamente organizada, e (as 

pessoas) desejam prosseguir o que quer que estejam fazendo, como um fim em si mesmo” 
(CSIKSZENTMIHALYI, Mihaly. Flow: The Psychology of Optimal Experience. New York: Harper Perennial, 
1990, p.6). 
11

 Landmark da ilha AJUDA SL BRASIL: <http://slurl.com/secondlife/Inside%20Me/183/216/29>.  
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DJ, entre outros. Também podem ser encontrados, na ilha, produtos originais free a 0 

lindens12 como roupas, cabelos e acessórios que o avatar necessite. Na Ilha AJUDA SL 

BRASIL, o educador pode encontrar ajuda, apoio, orientação, segurança e conhecimento 

a respeito do SL.  

 
5.3. Ilha da Educação 
 

A Ilha da Educação é um espaço 3D no Second Life que tem como objetivos 

encontros virtuais, desenvolvimento de pesquisas e atividades pedagógicas.  

De acordo com informações da Designer Instrucional Daniele Navarro Dias 

Andrade, a ilha é um espaço de educação e cultura. O educador pode utilizar todos os 

espaços da Ilha da Educação para suas aulas, palestras, seminários, encontros, cursos, 

eventos educacionais, gratuitamente, bastando apresentar um projeto em que constem os 

seus objetivos educacionais ou culturais. No Anexo E, estão as perguntas e respostas. 

 

5.4. Pós-graduandos de TICs 
 

Pode-se também trazer o tema da JOVAED “O Aprendiz de EAD no Brasil – Quem 

é, do que Precisa?” para esta realidade pesquisada no presente trabalho e contribuir com 

algumas análises dos dados coletados. 

No gráfico abaixo, está registrado o período em que ocorreu a participação dos 

pós-graduandos na pesquisa e o número de respostas diárias dos participantes: 

 

Figura 5 – Gráfico do período e número de respostas diárias 

 

Os 31 participantes na pesquisa são estudantes do Curso de TICs (UFSM/UAB), 

dos polos de Agudo, Restinga Seca, Santana do Livramento, Sobradinho e Três de Maio. 

Destes, 29 (94%) são do gênero feminino e 2 (6%) do gênero masculino.  

                                                           
12

 Moeda virtual do SL: linden dólar 
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Quanto à idade, 20 (65%) estão entre 20 a 30 anos; 8 (26%) de 31 a 40 anos; 2 

(6%) de 41 a 50 anos; 1 (3%) de 51 a 60 anos e ninguém acima de 61 anos. Esses dados 

demonstram que os estudantes possuem diferentes idades, sendo a maioria dos 

participantes da pesquisa um público jovem.  

A maioria dos participantes, em número de 20, são professores(as), sendo 1 em 

EaD. As demais profissões/ocupações registradas foram: pedagogo(a)(4), agente 

educacional - administração escolar (2),  vice-diretor(a)(1), coordenador(a) pedagógico(a) 

(1), bacharel em informática (1), servidor(a) público (1), assistente em administração (1), 

tutor(a) em EaD(1)  e estudante (2).  Constatou-se também que 3 participantes exercem 

mais de um cargo. 

Na questão referente a MDV3D, 27 (87%) consideram possível utilizar ambientes 

virtuais tridimensionais na educação, 4 (13%) não sabem e ninguém (0%) respondeu não, 

como mostra o gráfico abaixo: 

 

Figura 6 – Gráfico da utilização de ambientes virtuais tridimensionais na educação 

 

Entre os participantes, apenas 2 (7%) são usuários do SL e 29 (94%) não são. E 

estes 2 usuários são residentes no Second Life a menos de um ano. 

 

Figura 7 – Gráfico de usuário do SL 
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Esses dados demonstram que o ambiente tridimensional SL não é conhecido pela 

maioria dos participantes da pesquisa e são confirmados na questão seguinte em que 

constatou-se que 18 (58%) não conhecem o Second Life; 7 (23%) já pensaram em usar 

mas ainda não usaram; 5 (16%) nunca usaram, nem pensaram em usar para esse fim; e 

1 (3%) já utilizou o SL para fins educacionais: 

 

 

Figura 8 – Gráfico da utilização do SL para fins educacionais 

 

As considerações a respeito do Second Life era uma questão opcional e 10 

participantes utilizaram o espaço para registrar, em texto, suas considerações e 

contribuições a respeito do Second Life. Essas considerações estão no Apêndice B, sem 

a identificação dos participantes.  

 

6. CONCLUSÃO 
 

Em resposta ao questionamento inicial do trabalho, apresentam-se algumas 

possibilidades de imersão no SL para os educadores. Uma vez que o residente adquire 

conhecimento, quer participando de eventos educacionais, palestras, aulas e cursos e 

começa a perceber as potencialidades e também as limitações desta tecnologia 3D, pode, 

então, ampliar sua imersão neste ambiente. Para tanto, a Ilha da Educação, com uma 

proposta inovadora e de uso gratuito, pode ser utilizada por professores para fins 

educacionais e culturais com grupos de estudo e pesquisa ou com os alunos.  

Muitas atividades educacionais podem ser criadas e desenvolvidas em mundos 

digitais virtuais 3D por apresentarem ferramentas de formação de rede, de colaboração, 

cooperação, construção, autoria, simulação e interface de jogo. Tudo isso contribui nas 
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interações com avatares, conteúdo e ambiente e, consequentemente, nas maneiras de 

ensinar e de aprender para uma educação imersiva e sem distância.  

O presente artigo reforça a ideia de que é preciso antes experimentar os MDV3D, 

sentir-se imerso neste ambiente, vivenciar e explorar seu potencial pedagógico, seus 

diferentes modos de comunicação através da linguagem oral, textual, gestual e gráfica 

que podem ser empregadas simultaneamente, para, então, poder utilizá-lo como mais 

uma plataforma educacional online. Assim sendo, participar de eventos educacionais, 

gratuitos e abertos, pode ser um acesso inicial para imersão do docente neste ambiente 

virtual tridimensional, interativo, compartilhado, dinâmico, totalmente construído, 

modificado e atualizado pelos residentes. 

Na pesquisa com os pós-graduandos percebeu-se que o tema MDV3D na 

educação despertou, entre os participantes, curiosidade e interesse em conhecer o 

metaverso Second Life. Desse modo, a pesquisa com esse público-alvo complementa as 

demais pesquisas realizadas e, diante das contribuições, posicionamentos e reflexões 

muito pertinentes dos participantes da pesquisa, os resultados confirmam que ambientes 

virtuais tridimensionais podem ser utilizados com fins educacionais. 

Também nesse trabalho enfocou-se diferentes tecnologias e interfaces para EaD. 

Nos eventos educacionais pesquisados, como o VWBPE e JOVAED, comprovou-se que 

várias interfaces podem ser utilizadas, e, principalmente, que Mundos Virtuais 3D podem 

estar presentes na Educação Online como ambientes virtuais de aprendizagem. Assim, 

num sistema híbrido, podem ser integrados com outros LMSs tradicionais baseados na 

Web, como o Sloodle, que é uma integração entre o Second Life (ambiente virtual 

tridimensional imersivo) e o Moodle (ambiente virtual de aprendizagem tradicional). 

Há muito para pesquisar, experimentar, descobrir e aprender sobre MDV3D na 

Educação. Como trabalho futuro, além do Second Life, um TP (teleport – teletransporte) 

aguarda a autora para explorar outros mundos virtuais 3D, com plataformas de código 

aberto, gratuitas e que sejam adequados para a educação, como o OpenSimulator ou 

OpenSim.  
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Apêndice A - Formulário online 
 
Disponível em: 
<https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?hl=pt_BR&formkey=dFRBUVRK
ZXJxWmR6el83NlZrOFU1V1E6MQ#gid=0> 
 

 

https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?hl=pt_BR&formkey=dFRBUVRKZXJxWmR6el83NlZrOFU1V1E6MQ#gid=0
https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?hl=pt_BR&formkey=dFRBUVRKZXJxWmR6el83NlZrOFU1V1E6MQ#gid=0
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Apêndice B - Considerações dos participantes a respeito do Second Life 
 
 
“Nunca utilizei ou interagi nesse ambiente. No entanto já li sobre sua estrutura e já 
visualizei parte dela em artigos e programas de TV. Com certeza acredito na possibilidade 
de seu uso para fins educacionais - uma vez que os mecanismos de simulações, que 
substituem as próprias funções cognitivas humanas, podem colaborar para que se tenha 
uma melhor contextualização de um conteúdo. Isso principalmente no ensino 
fundamental, modalidade que abrange uma faixa etária que ainda está desenvolvendo 
conceitos de espacialidade, por exemplo”. (Participante 2) 
 
“Acredito que o Second Life seja bastante interessante, mas acho que para trabalhar com 
alunos que ainda estão em fase de formação de personalidade, "fugir" da vida real, não 
ajudará muito a encontrar as respostas, principalmente numa fase onde tem-se várias 
perguntas e muito poucas respostas, como a adolescência”. (Participante 4) 
 
“Não conhecia ainda, mas parece ser muito interativo, o que possibilita novas 
aprendizagens, ótima ideia para utilizar com alunos, vou me interar do assunto para talvez 
poder utilizá-lo com os alunos”. (Participante 7) 
 
“Adoro este programa! Já fui usuária, muitas vezes como aluna e no momento estou 
tentando desenvolver uma aula para minha turma lá, mas o que acho mais difícil é 
encontrar espaços free e fechados para desenvolvermos a aula. A colega tem alguma 
sugestão? Obrigada!” (Participante 12) 
 
“Acho um game interessante, e bastante intuitivo, mas ainda não tive tempo de usar 
muito”. (Participante 15) 
 
“As interfaces tridimensionais de jogos eletrônicos cada vez se aproximam mais de um 
tipo de experiência fílmica interativa, dado seu requinte gráfico e sonoro e a inteligência 
artificial de personagens coadjuvantes e mesmo do cenário. Os jogos online acentuam 
isso ao possibilitar o rompimento de linearidade de tramas e a interação entre os 
personagens criados pelos usuários. Experiências como o Second Life são um grande 
passo na exploração deste potencial, apesar de terem um uso muitas vezes para fins 
puramente hedonistas e também como uma compensação de frustrações das pessoas 
em não corresponderem, em sua forma física, aos padrões estéticos ditados pela 
sociedade de pela sociedade de consumo. É uma atmosfera de grandes possibilidades, 
mas, assim como muitas outras, usada geralmente de forma superficial pela "geração big 
brother". Uma atividade educacional utilizando este ambiente tem chances de ser de 
grande proveito por lidar com interfaces já intrínsecas ao contexto de muitos educandos e 
também por trazer questões sociais e filosóficas à tona. Por que utilizo um "avatar", um 
corpo artificial? Esse avatar reflete o que eu gostaria de ser ou o que sou? Eu sei 
realmente o que sou? Existe uma definição? Se o jogo ou a ficção possibilitam 
realizações que a experiência no mundo material não comporta, deve esse ambiente ser 
usado para se repetir as mesmas coisas que fazemos na vida ou para inventar universos 
alternativos? A construção do conhecimento acontece de forma rizomática, e aproveitar e 
problematizar questões a partir dos recursos e linguagens desenvolvidos pela cultura, no 
lugar de apenas demonizá-los e considerá-los nocivos por natureza, é uma tarefa que se 
coloca para o educador”. (Participante 16) 
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“Gostaria muito de aprender a respeito do Second Life”. (Participante 24) 
 
“Gostaria muito de conhecer”. (Participante 28) 
 
“Como não conheço, isso despertou-me curiosidades em conhecer. Gostaria que a 
organizadora desta pesquisa me enviasse alguns endereços onde encontrar informações 
sobre o referido”. (Participante 29) 
 
“Olá. Acredito que não irei contribuir muito para a pesquisa, mas de qualquer forma 
gostaria de salientar que apesar de não usar o Second Life já li algumas informações 
sobre ele e vi várias reportagens interessantes. Alguns amigos meus utilizam esse 
ambiente em seus trabalhos, acredito que com o conhecimento necessário e criatividade 
é possível utilizá-lo para fins educacionais. Atualmente, parte da população já cresce em 
meio a tecnologia, é claro que ainda falta muito para que se consiga utilizar esse tipo de 
ambiente em escolas públicas, afinal os alunos são de classes e realidades bem 
diferentes. No entanto, é possível perceber um grande crescimento e alcance aos 
diversos recursos advindos da tecnologia. Um abraço”. (Participante 31) 
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Anexo A – Virtual Worlds Best Practices in Education 2011: sessões e eventos 
sociais em Língua Portuguesa 
 
 

TEMA COORDENADOR(ES)/ 
PALESTRANTE(S) 

LOCAL no SL 
 

DATA 

Treinamentos para o 
VWBPE 2001 

João Mattar e Daniele Navarro 
Dias Andrade  

Ilha da 
Educação13 

14/02/2011e 
23/02/2011 

Social: Brazilian Culture 
and Music 

João Mattar e Daniele Navarro 
Dias Andrade 

Ilha da 
Educação14 

18/03/2011 

O OBSUNI na Ilha da 
Educação 

Luis Paulo (RL)  
prof homebuilder (SL) 

VWBPE 
Gateway15 

19/03/2011 

Entendendo a 
nomenclatura ou 
ferramentas: o 
professor em um 
mundo virtual 3D 

Cilene A. Mainente Lora (RL) 
Cilene Violet (SL) / Romano 
Flow (SL ) Romero Tori (RL) 

VWBPE 
Gateway 

19/03/2011 

Ae3D: conectando 
mundos virtuais a 
Ambientes Virtuais de 
Aprendizagem on-line 

Andréa Corrêa Silva (RL) 
Aerdna Beaumont (SL) 

VWBPE 
Gateway 

19/03/2011 

Utilização das Tic e do 
Sl no desenvolvimento 
de atividades Lúdico-
Educativas 

Casimiro Pinto (RL) 
Campwater Piek (SL) / Paula 
Justiça (RL) PaulaJ Galicia 
(SL) / Adelina Silva (RL) Ams 
Rain (SL) 

VWBPE 
Gateway 

19/03/2011 

Web 2.0: regime de 
imersão e mediações 
interatores 

Suzana Geudes Cardoso (RL) 
Lindinha Kamala (SL) 

VWBPE 
Gateway 

19/03/2011 

O uso do Metaverso 
Second Life em 
programas de pós-
graduação em nível de 
mestrado e doutorado 

Eliane Schlemmer (RL) Violet 
Ladybird (SL) / Amarolinda 
Saccol (RL) Vida Scientist (SL) 

VWBPE 
Gateway 

19/03/2011 

Exposição 8 DE NÓS Simone Queiroga (RL) Sunset 
Quinnell (SL) 

VWBPE 
Gateway 

19/03/2011 

Experiências com o 
Second Life em 
Portugal 

Teresa Bettencourt (Portugal) 
 

VWBPE 
Gateway 

19/03/2011 

INOVA Design 
Fundamental: 
Machinimas + Open 
Simulator no Ensino de 
Design 

Marcos (Archanjo) Pereira (RL) 
Archanjo Arcadia (SL) 

VWBPE 
Gateway 

19/03/2011 

Palestra: Reinventando 
o ensino de Inglês. 

Luciano Miguel Barsotti (RL) 
Waartza Quixote (SL) 

VWBPE 
Gateway 

19/03/2011 

                                                           
13

 Landmark da área do evento: <http://slurl.com/secondlife/Ilha%20da%20Educacao/36/148/26>. 
14

 Landmark da área do evento: <http://slurl.com/secondlife/Ilha%20da%20Educacao/122/105/21>. 
15

 Landmark do evento: <http://maps.secondlife.com/secondlife/VWBPE%20Gateway/128/128/35>. 
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Novamente 

Imersão em Peace_ 
Janjii‟s Dreamland: 
experiências estéticas 
no Second Life 

Isa Seppi (RL) Janjii Rugani 
(SL) 

VWBPE 
Gateway 

19/03/2011 

Social: Coquetel & 
Show Musical (com DJ) 
de Encerramento das 
Sessões em Língua 
Portuguesa 
Music Show & Drink 
(with DJs) closing of the 
Portuguese mini-tracks 
 

 Peace- Janjii‟s 
Dreamland16 

19/03/2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
16

 Landmark da área do evento: <http://slurl.com/secondlife/Peace/167/47/28>. 
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Anexo B – Jornada Virtual ABED de Educação a Distância – 15 atividades síncronas 
no Second Life 
 
 

TEMA COORDENADOR(ES)/ 
PALESTRANTE(S) 

LOCAL NO 
SL 

DATA 

Oficina de Introdução ao 
Second Life 

Andréa Corrêa Silva  11/06/2011e 
12/06/2011 

Dinâmica de Grupo Online Paula Carolei Ilha da 
Educação  

11/06/2011 

As dificuldades motoras iniciais 
no SL sob a ótica da 
Motricidade Humana 

Tereza Freitas Ilha da 
Educação 

13/06/2011 

SLOODLE - conectando o 
Moodle a Mundos Virtuais 3D - 
Tour guiado 

Andréa Corrêa Silva Newbourne 
Island (com 
transmissão 
pelo 
Elluminate) 

(14/06/2011) 
18/06/2011e 
19/06/2011 

O Desenvolvimento de 
Competências de Trabalho em 
Equipe e de Lideranças em 
Ambientes Virtuais com o Uso 
de Metaverso 

Ana Cláudia Bilhão 
Gomes & José Carlos da 
Silva Freitas Junior 

Ilha Unisinos 16/06/2011 

Laptop nas escolas: novos 
regimes cognitivos para uma 
cultura digital emergente 

Daniel Queiroz Lopes, 
Eliane Schlemmer, Tana 
Cassia Malacarne & 
Guilherme Johann 

Ilha Unisinos 17/06/2011 

Anatomia no metaverso Second 
Life: uma proposta em i-
Learning 

Eliane Schlemmer, 
Daniel Queiroz Lopes 
& Lara Cristina P. 
Dourado Laux 

Ilha Unisinos 17/06/2011 

METARIO – Rede de Pesquisa 
e Formação Docente em 
Metaversos:Desenvolvimento de 
Competências para a docência 
em Administração 

Eliane Schlemmer, 
Amarolinda Zanela 
Saccol, Lisiane Machado 
& Paulo Gaspar Graziola 
Jr. 

Ilha Unisinos 17/06/2011 

Realidade Aumentada na 
Educação 

André Genesini & 
Cristiana Mattos 
Assunção 

 18/06/2011 

Ecodi Inaciano: a formação de 
professores de educação básica 
e o estabelecimento de rede 
social online em metaverso 

Ederson Locatelli Ilha Unisinos 18/06/2011 

Estimando, classificando e 
prevendo: o oráculo do SL 

Luis Braga Espaço 
OBSUNI da 
Ilha da 
Educação 

19/06/2011 

Festa de Confraternização da 
JOVAED 

Isa Seppi Peace- 
Janjii‟s 
Dreamland 

19/06/2011 
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Looking down the virtual road: 
where education is right now, 
and where it is likely headed 

A J Kelton BGSU 
Community 

20/06/2011 

Ae-3D – Mundo Virtual como 
interface para LCMS 

Cilene Mainente & Fábio 
do Carmo 

Brasil RPG 21/06/2011 
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Anexo C – Romero Tori - Webconferência - ferramenta Adobe CONNECT 
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Jane: Ambientes tridimensionais podem ser aliados para uma Educação Sem Distância 

(ESD)? 

Tori: Ambientes tridimensionais é uma boa questão. Por exemplo o Second Life é um 

ambiente tridimensional interativo de multiusuários. Realmente a gente tem uma 

sensação de presença grande quando se trabalha com ambientes interativos 

tridimensionais. Eu mesmo participo de algumas pesquisas envolvendo Second Life e a 

gente está trabalhando uma nova interface para os LMS que trabalhem com este 

ambiente 3D. E a gente vai em breve ter resultados mostrando se há diferença de uma 

interface baseada em ambientes 3D em relação a ambientes 2D. O meu feeling é de que 

em ambientes 3D o “flow” ocorre mais facilmente pela simples experiência de quem já 

participou de atividades em ambientes 3D. A sensação de presença é muito forte.   

 

Outra participante perguntou se é fácil utilizar o Second Life, obtendo a seguinte resposta: 

Tori: É fácil sim utilizar o Second Life e outros ambientes virtuais 3D. O Second Life basta 

você procurar pelo Google, secondlife.com, baixar o programa e fazer o tutorial que tem 

logo no início.  O usuário quando chega, chega numa ilha de aprendizagem e lá se você 

fizer todos os passos do tutorial você vai aprender a se movimentar e interagir naquele 

ambiente. Uma boa notícia para quem quer trabalhar com ambientes 3D na educação é 

que existem softwares abertos, free, que permitem você criar o seu próprio Second Life. 

Um deles se chama OpenSim, de OpenSimulator. OpenSim você instala no servidor e 

inscreve as pessoas que quiser. Elas vão lá e desenvolvem o seu mundo como se faz no 

Second Life, mas dentro do seu servidor. A gente está trabalhando nisso também, no 

Interlab, na USP, a gente vai criar o chamado Second Lab e vai ter um ambiente similar 

ao Second Life mas voltado exclusivamente para a educação. (informação verbal)17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
17

 Palestra “Educação sem Distância: As Tecnologias Interativas na Redução de Distâncias em Ensino e 
Aprendizagem” apresentada por Romero Tori, na JOVAED, junho de 2011. 
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Anexo D – Certificados: palestra, encontro, congresso, conferência, jornada 
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Anexo E – Ilha da Educação (SL): respostas aos questionamentos 
 
E-mail respondido por: Daniele Navarro Dias Andrade  
Data: 16 de maio de 2011  
 
 
Jane - Os espaços na ilha podem ser utilizados por professores e alunos para uma aula? 
Daniele - Sim, gratuitamente! 
 
Jane - Só instituições educacionais utilizam as salas? 
Daniele - Não, qualquer pessoa com interesses educacionais ou culturais podem usar 
todos os espaços da ilha. 
 
Jane - Professor independente, sem vínculo com instituição educacional, pode utilizar 
uma sala com seus alunos? 
Daniele - Sim e todos os outros espaços da ilha também. 
 
Jane - Qual o valor financeiro para um espaço? 
Daniele - Nenhum, só é necessário um projeto (simples) constando as intenções para a 
utilização do espaço, o que será realizado, quantos alunos, a frequência de utilização, 
datas, horários, entre outros. 
 
Jane - Quais os recursos disponíveis na ilha que poderiam ser utilizados no ambiente da 
sala? 
Daniele - Podemos auxiliar em muitos aspectos, para isso precisamos saber o que o 
professor pretende utilizar com os alunos, podemos até mesmo criar objetos de 
aprendizagem desde que tenhamos a possibilidade e tempo. Favor especificar estes itens 
no projeto. 
 
Jane - E outras informações que puderem disponibilizar a respeito da utilização da ilha 
para aulas, encontros, cursos, seminários, palestras, eventos educacionais. 
Daniele - A ilha é um espaço de educação e cultura, por isso disponibilizamos os espaços 
gratuitamente e esperamos que a mesma seja utilizada e visitada pelos alunos. 
Queremos que a Ilha se torne referencia em educação no Second Life. 
 
Aguardo o seu projeto, obrigada. 
 
 
Daniele Navarro Dias Andrade 
Designer Instrucional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


