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RESUMO 

 

A demanda por profissionais cada vez mais qualificados implica no aumento da oferta 

de cursos dos mais variados.  A Educação a Distância (EAD) desempenha papel 

importante nessa seara, na medida em que permite que um aluno adquira 

conhecimento sem estar presente fisicamente na sala de aula.  Além disso, alguns 

cursos necessitam da utilização de um laboratório para que o aluno aplique os 

conhecimentos teóricos aprendidos em sala de aula.  Por outro lado, os ambientes 

virtuais de aprendizagem tradicionais não possuem artefatos que permitam que o 

aluno se sinta motivado para a construção daquele conhecimento.  Nesse contexto, 

este trabalho apresenta um processo para criação de um ambiente imersivo, com 

aplicação na construção de um laboratório virtual utilizando o Second Life.  Ainda, foi 

desenvolvido um experimento que constou de uma atividade dentro do ambiente 

construído.  Os resultados mostraram indícios de que o laboratório imersivo – 

construído a partir do processo elaborado – contribuiu para o aumento da motivação 

do aluno, dadas as características de interação, múltiplas perspectivas, fidelidade e 

relevância da lição no ambiente real. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem Imersiva, Mundo Virtual, Second Life, Motivação. 
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ABSTRACT 

 

The demand for more and more qualified professionals involves increasing the supply 

of various courses. Distance Education plays an important role in this scenario, as it 

enables a student to acquire knowledge without being physically present in the 

classroom. In addition, some courses require the use of a laboratory for the student to 

apply the theoretical knowledge learned in the classroom. On the other hand, virtual 

learning environments do not have traditional artifacts that allow students to feel 

motivated to build that knowledge. In this context, this work presents a process for 

creating an immersive environment, with application in the construction of a virtual 

laboratory using Second Life. In addition, an experiment was conducted which 

consisted of an activity within the built environment. The results showed evidence that 

immersive lab - built based in the elaborated process - contributed to increase student 

motivation, given the characteristics of interaction, multiple perspectives, fidelity and 

relevance of the lesson in the real environment. 

 

 

KEYWORDS: Immersive learning, Virtual World, Second Life, Motivation. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Hodiernamente, o mundo todo passa por transformações sociais onde as 

pessoas têm reivindicado, cada vez mais, seus direitos perante seus governantes.  

Neste sentido, é cada vez mais frequente a ocorrência das manifestações populares 

com o intuito de se obter melhorias de políticas públicas e na qualidade de vida.   

Assim, a Educação revela-se como o principal instrumento de mudança 

social, na medida em que a aquisição de conhecimento resulta em ascensão 

profissional, que se traduz em fornecimento de serviços de qualidade e que satisfaçam 

aos anseios da população. 

Portanto, é crescente o desejo de mudança fundamentado na melhoria da 

educação, gerando a busca por conhecimento.  Tal busca tem como consequência o 

aumento da oferta de cursos, com os mais diversos currículos.  Ocorre que muitas 

vezes alguns fatores impedem o aluno de ingressar em um curso presencial. 

Por outro lado, o desenvolvimento da tecnologia tem permitido que 

instituições de ensino e organizações em geral desenvolvam soluções educacionais 

para ofertar cursos que independam de espaço físico, ou seja, implantando as 

modalidades de educação a distância e mista. 

Segundo o CensoEAD.br (2012), em 2011 foram feitas mais de 3,5 milhões 

de matrículas em cursos a distância, o que representa um acréscimo de 1,3 milhões 

de matrículas se comparado com o ano de 2010.  Portanto, constata-se a grande 

demanda de cursos a distância no Brasil, o que, por si só, desperta o interesse para a 

realização de pesquisas que tenham como objetivo melhorar essa modalidade de 

ensino em algum aspecto. 

Apesar dos números crescentes, as instituições de ensino que fornecem 

curso na modalidade a distância ainda relatam algumas dificuldades, sobretudo no que 

diz respeito à motivação do aluno para a utilização de um ambiente de estudo virtual 

(CENSOEAD.BR, 2012).  Para tentar mitigar essas dificuldades apresentadas, têm 

sido desenvolvidos estudos científicos no sentido de utilizar ambientes virtuais 

imersivos que utilizam recursos gráficos tridimensionais na relação de ensino e 

aprendizagem – é a chamada aprendizagem imersiva. 

A aprendizagem imersiva implica na utilização de elementos gráficos para a 

replicação de ambientes reais utilizando algum mundo virtual.  Sobre esse assunto, os 

estudos têm indicado que tais elementos são altamente relevantes pois há indícios de 
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que contribuem para a motivação do aluno (DE FREITAS et al., 2009; DEDE, 2009; 

HAYCOCK e KEMP, 2008; BLASHKI et al., 2007).  Nesse contexto, este trabalho 

visou averiguar se o uso da aprendizagem imersiva, através da construção de um 

ambiente imersivo para a prática do ensino, contribui para a solução de parte dos 

problemas relatados pelas instituições, sobretudo no tocante à motivação do aluno. 

1.1 Objetivo Geral 

O objetivo deste trabalho é mostrar que a aprendizagem imersiva, através da 

construção do Laboratório Imersivo da Ilha do Aprender (LIIA), contribui para o 

aumento da motivação do aluno no processo de ensino e aprendizagem. 

1.2 Objetivos Específicos 

 Elaborar um processo para criação de um ambiente imersivo; 

 Instanciar esse processo na construção do laboratório imersivo 

utilizando a plataforma Second Life1; e 

 Analisar a aplicação do laboratório imersivo como ambiente para a 

prática docente em substituição às atividades presenciais, com foco 

nas características que indicam melhorias na motivação do aluno. 

1.3 Metodologia 

Para o desenvolvimento deste trabalho, inicialmente foi feita a pesquisa e 

leitura do material bibliográfico relativamente ao tema abordado.  No que se refere a 

temas consolidados, recorreu-se, principalmente, à pesquisa em livros.  Sobre 

assuntos relativamente novos para a ciência, como aprendizagem imersiva, foram 

pesquisados, fundamentalmente, artigos científicos recentes.  Como resultado, foi feita 

a revisão bibliográfica. 

Em seguida, foi desenvolvido o processo para a construção de um ambiente 

imersivo.  Ao mesmo tempo, o processo foi instanciado para a construção do LIIA, que 

é uma réplica de um laboratório real dentro do Second Life. 

Com o ambiente construído, foi realizada uma atividade dentro do LIIA para 

que fossem analisados os benefícios da adoção da aprendizagem imersiva na 

motivação dos aluno.  Em seguida, foram aplicados questionários bem como 

transcritas as conversas informais entre as pessoas que participaram do experimento.   

                                                
1 Second Life é um software com recursos tridimensionais onde as pessoas são 

representadas por avatares.  Disponível em www.secondlife.com. 
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Por fim, foi feita a análise qualitativa dos dados coletados, confrontando os 

relatos dos participantes com os benefícios que a literatura indica quando da adoção 

da aprendizagem imersiva.  

1.4 Organização do Trabalho 

Este trabalho está organizado da seguinte forma: 

 No segundo capítulo, são discutidos os conceitos e evolução da 

Educação a Distância.  Ainda, é abordado o conceito de 

aprendizagem imersiva combinado com os aspectos que contribuem 

para a motivação do aluno nesses ambientes.  Além disso, são 

analisados os principais mundos virtuais disponíveis no mercado, bem 

como discutidos os principais trabalhos relacionados e os frameworks 

para avaliação de um curso imersivo; 

 O terceiro capítulo aborda o processo de criação de um ambiente 

imersivo que foi instanciado na construção de um laboratório virtual 

com base em um laboratório real; 

 O quarto capítulo é dedicado ao experimento realizado, onde são 

analisados os resultados relatados pelos alunos que utilizaram o 

laboratório imersivo;  

 O quinto capítulo discute as considerações finais, ressaltando as 

principais contribuições deste trabalho e as sugestões de trabalhos 

futuros; 

 Por último, as referências bibliográficas, onde são elencados os 

artigos, os livros e as demais publicações que foram consultadas 

durante a elaboração deste trabalho. 
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2  EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

O presente capítulo aborda alguns conceitos de Educação a Distância (EAD) 

e sua evolução ao longo do tempo considerando o contexto da educação no mundo e, 

especificamente, no Brasil, apresentando números que comprovam seu crescimento. 

Além disso, são apresentados os conceitos de aprendizagem imersiva, com 

foco nos principais benefícios indicados pela literatura.  Ainda nesse contexto, é 

discutido o conceito de mundo virtual como recurso computacional que dá suporte à 

aprendizagem imersiva  

Ainda, são apresentadas as técnicas específicas para avaliação de cursos 

imersivos bem como os trabalhos relacionados, que consistem em estudos 

desenvolvidos que aplicam a aprendizagem imersiva utilizando mundos virtuais. 

2.1 Evolução histórica da EAD 

Desde a Antiguidade, existe a necessidade de difusão do conhecimento para 

pessoas em locais geograficamente distintos.  Nesse contexto, o apóstolo São Paulo 

pode ser considerado o precursor da EAD, na medida em que escrevia epístolas com 

conteúdo cristão que eram enviadas a comunidades da Ásia (PETERS, 2009).  

Naquele momento, tratava-se da substituição da pregação face a face pela pregação 

assíncrona, mediada e a distância. 

Na história moderna, a EAD é marcada em blocos temporais de acordo com 

as tecnologias utilizadas. De Lucia et al. (2008) apontam uma divisão em quatro 

gerações:  

1) a primeira, notadamente marcada pelo ensino por correspondência, que 

utilizava recursos materiais impressos, apostilas e livros;  

2) a segunda, marcada pelo desenvolvimento da imprensa e cujos recursos 

marcantes eram o rádio, TV e fitas cassetes; e 

3) terceira geração, marcada pelo nascimento da Internet e a utilização de 

computadores e correio eletrônico; 

4) quarta geração marcada pelo amadurecimento de tecnologias de rede de 

computadores, que permitiram a EAD online, utilizando recursos de áudio e vídeo 

digitais, animações, recursos colaborativos (fóruns, wikis, entre outros) e ambientes 

em 3D. 

Como as duas últimas gerações utilizam componentes da Internet, sendo este 

o principal marco em ambas, pode-se considerar a fusão dos dois períodos num só, 



 

 
15 

como propõem VALENTE e MATTAR (2008).  Desta forma, para alguns autores 

existem apenas três gerações.  Como pode ser visto no Quadro 2.1, a terceira geração 

é marcada pelo nascimento e desenvolvimento da Internet aliada à utilização de 

recursos colaborativos. 

 

Quadro 2.1 - Divisão da história moderna da EAD 

Geração Recursos 

Primeira Material impresso 

Segunda Rádio, TV 

Terceira Internet e recursos 
colaborativos 

Fonte: VALENTE e MATTAR (2008) 

 

No Brasil, a EAD foi reconhecida como modalidade de ensino em 1996 

através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB 9.394).  Segundo o 

CensoEAD.br (2012), embora o número de instituições de ensino que oferecem cursos 

de EAD tenha diminuído, o número de alunos matriculados em cursos a distância 

apresenta uma tendência de crescimento nos últimos anos (Quadro 2.2). 

 

Quadro 2.2 - Evolução das matrículas em EAD de 2009 a 2011 

Ano Número de instituições de ensino Número de matrículas em 
EAD 

2009 128 528.320 

2010 198 2.261.921 

2011 181 3.589.373 

Fonte: CensoEAD.br (2012) 

 

Ainda segundo o CensoEAD.br (2012), existem diversos fatores que 

constituem obstáculos para o desenvolvimento da modalidade de EAD.  Dentre eles, 

podem ser citados: a evasão de alunos (mencionado por 123 instituições), a 

resistência dos alunos à modalidade (mencionado por 91 instituições) e demanda de 

alunos interessados nos cursos (citado por 59 instituições).  Tais problemas têm como 

característica em comum o foco no aluno, mais especificamente em aspectos que 

guardam relação com a motivação dele em relação à participação de um curso a 

distância. 
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Portanto, a EAD ainda requer muitos estudos que contribuam para a redução 

dos obstáculos citados, visando proporcionar uma rica experiência aos alunos e 

contribuir com o processo de ensino e aprendizagem.  Nesse contexto, vários estudos 

têm sido desenvolvidos no sentido de avaliar o uso de espaços virtuais 

tridimensionais, os chamados mundos virtuais, no cenário da aprendizagem imersiva 

(DE FREITAS, 2006; DEDE, 2009; SCHLEMMER, 2006). 

Desta forma, as seções a seguir abordarão os conceitos de aprendizagem 

imersiva e mundo virtual como meio para contribuir para o aumento da motivação dos 

alunos, e, como consequência, reduzir os obstáculos enfrentados em EAD.  

2.2 Aprendizagem imersiva 

Segundo Aziah e Alias (2009), estar imerso significa se sentir parte do 

ambiente.  Para Dede (2009, p. 66), imersão é “a impressão subjetiva de que se está 

participando de uma experiência abrangente e realista”. 

Neste sentido, a aprendizagem imersiva se utiliza de técnicas que modelam 

situações práticas do mundo real para o virtual com o objetivo de transmitir 

conhecimento utilizando simulações e usando conteúdo baseado em resolução de 

problemas.  Mehigan e Pitt (2010) definem aprendizagem imersiva, ressaltando a 

característica interativa do modelo e a consequência para a relação ensino e 

aprendizagem, qual seja, um maior engajamento do aluno: 

 

Aprendizagem imersiva é a experiência educacional 
altamente interativa, em que ocorre o engajamento do aluno com o 
conteúdo para facilitar a aprendizagem.  Geralmente inclui games de 
aprendizagem, simulações e mundos virtuais de aprendizagem. 
(MEHIGAN e PITT, 2010, p. 282, grifo nosso) 

 

Segundo Haycock e Kemp (2008), a adoção da aprendizagem imersiva 

permite que os professores recriem um mundo real, ou que criem mundos 

completamente novos, provendo experiências que podem ajudar estudantes no 

entendimento de conceitos ou na execução de tarefas específicas. 

Para Burbules (2010) na aprendizagem imersiva não existe separação entre 

ação, reflexão e questionamentos, posto que o aluno aprende a teoria através da 

apresentação de conceitos, vivencia a prática através das simulações próprias desse 

tipo de ambiente e realiza os questionamentos utilizando os recursos de comunicação 

das ferramentas.  Por esta razão, a aprendizagem imersiva é indicada para melhorar a 
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relação ensino e aprendizagem sobretudo no que diz respeito a atividades práticas, 

que permitam ao aluno aplicar o conhecimento adquirido.  

Diante do exposto, pode-se concluir que aprendizagem imersiva é a técnica 

que utiliza conceitos computacionais, notadamente a Realidade Virtual, para a prática 

docente. 

Para Cheney e Sanders (2011), imersão é um conceito que decorre da 

interação e está diretamente relacionado à questão da motivação do aluno no 

ambiente.  Por esta razão, a seção a seguir discute esse benefício apontado pela 

literatura quando da utilização de uma ferramenta imersiva para o desempenho de 

alguma tarefa educacional. 

2.2.1 Motivação no contexto da aprendizagem imersiva 

A análise etimológica da palavra “motivação” diz que o vocábulo advém da 

palavra “motivo” e tem origem no latim: “movere” ou “motus”, que significa deslocar, 

mudar de lugar.  Barata (2006) define a palavra “motivo” sob a ótica da movimentação 

do ser humano para realizar alguma tarefa, ao passo que motivação é o fator que 

determina e condiciona a conduta.  No contexto da educação, a motivação é definida 

como uma força interna que leva o sujeito a agir (LEMOS e ESTRELA, 1991, apud 

BARATA, 2006). 

Maslow (1968) foi um dos primeiros defensores da diferenciação entre 

motivação interna e motivação externa.  Neste sentido, importante ressaltar a 

diferenciação entre os dois conceitos.  A motivação interna está relacionada à 

autonomia e à autodeterminação e constitui a satisfação das necessidades 

psicológicas básicas do sujeito.  Por outro lado, a motivação externa depende de 

fatores externos, da recompensa psicológica ou social; é o estímulo que o sujeito tem 

através de recompensas externas. 

A literatura indica diversos estudos sobre o conceito de motivação.  Um deles 

é o que resultou na criação da “flow theory”, elaborado por Mihaly Csikszentmihalyi.  A 

teoria foi desenvolvida na década de 1960 quando Csikszentmihalyi analisava um 

grupo de artistas plásticos e percebeu que, enquanto eles estavam imersos no 

ambiente de trabalho, a atenção e motivação se faziam presentes.  Por outro lado, 

quando não estavam pintando, perdia-se o interesse.  Segundo Csikszentmihalyi e 

Nakamura (1988), para que o indivíduo alcance um estado em que se encontre 

plenamente envolvido na atividade, é necessário que haja um equilíbrio entre os 

desafios fornecidos e as habilidades inerentes à pessoa.   
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Neste sentido, uma atividade que contenha diversos elementos desafiadores 

mas que não permita que o sujeito desenvolva suas habilidades, resulta em ansiedade 

por parte do usuário.  Por outro lado, uma atividade em que o sujeito possa 

desenvolver suas habilidades mas que não se mostre desafiadora, tende a ser 

entediante (Figura 2.1). 

 

Figura 2.1 – Representação do “estado de flow" 

 
Fonte: Csikszentmihalyi (1988) 

 

É nesse estado de maior envolvimento do indivíduo – que Csikszentmihalyi 

(1988) chama de “estado de flow” – onde ocorre o melhor aproveitamento da atividade 

que está sendo desempenhada.  Aplicando a teoria de flow no contexto da tecnologia 

em educação, as ferramentas devem ter características que explorem as habilidades 

do aluno ao mesmo tempo em que as atividades devem conter elementos 

desafiadores, com o objetivo de proporcionar maior aprendizado (RIBEIRO, 2012). 

Neste sentido, a literatura destaca que diversos fatores compõem a 

motivação do aluno em um ambiente imersivo.  Em outras palavras, a aprendizagem 

imersiva traz ganhos na motivação por ter as seguintes características: fidelidade ao 

ambiente real (DE FREITAS et al., 2006), relevância da lição no mundo real (CLARK, 

2010), interação (GIRVAN e SAVAGE, 2010), múltiplas perspectivas (DEDE, 2009).  A 

seguir serão detalhadas cada uma dessas características: 

a) Fidelidade ao ambiente real 

Para De Freitas et al. (2006), no contexto da aprendizagem imersiva, o 

aspecto da fidelidade de um ambiente virtual em relação ao real é importante na 
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medida em que determina o grau de imersão do usuário.  Isto é, quanto mais pobre for 

o ambiente virtual no quesito realismo, menor é a sensação de imersão do usuário.  

Por outro lado, quanto maior o apelo gráfico e a riqueza de detalhes, maior é a 

sensação de imersão. 

De Freitas et al. (2006) destacam ainda que um ambiente virtual, para ser 

considerado imersivo, deve replicar todos os objetos constantes do ambiente real: os 

internos, que são aqueles cujo habitat é, de fato, o ambiente; bem como os externos, 

que são aqueles objetos que estão no ambiente em determinado momento mas que 

não fazem parte de fato daquele lugar.  Por exemplo, o livro é um objeto interno de 

uma biblioteca.  Por outro lado, é objeto externo de um quarto, ou seja, o “habitat” do 

livro não é o quarto, mas a biblioteca. 

Diante do exposto, é preciso ter especial dedicação no quesito realismo 

gráfico, replicando com riqueza de detalhes os objetos que compõem determinado 

ambiente.  Assim, quanto maior a riqueza de detalhes, maior a motivação dos alunos. 

b) Relevância da lição no mundo real 

Na aprendizagem tradicional, com a mera exposição de conceitos teóricos, 

muitas vezes o aluno se sente desmotivado por não saber da relevância do conteúdo 

transmitido, ou seja, o aluno não sabe se aquele conhecimento será aplicado em 

alguma fase de sua vida.   

Por outro lado, a aprendizagem imersiva utiliza simulações de situações reais 

para a transmissão de determinado conteúdo.  Por esta razão, algumas vezes é 

utilizada como instrumento de aplicação da metodologia cuja aprendizagem é baseada 

em problemas (PBL2).  Tais simulações fazem com que o aluno construa situações na 

memória.  Diante de um problema real, as pessoas tendem a lembrar mais facilmente 

de uma situação já vivenciada anteriormente (CLARK, 2010). 

A aprendizagem imersiva tem grandes benefícios principalmente na 

aprendizagem situada, onde a atividade está diretamente relacionada ao contexto 

social do aluno (CLARK, 2010).  Nesta abordagem, os alunos participam de 

comunidades e a aquisição de conhecimento ocorre quando um determinado aluno 

passa a dominar o conteúdo e, com isso, exercer as habilidades ensinadas (LAVE e 

WENGER, 1991).  Neste sentido, a aprendizagem imersiva é importante na medida 

                                                
2 PBL é a abreviação para Problem Based Learning, cuja tradução literal é 

Aprendizagem Baseada em Problemas.  Trata-se de uma abordagem de ensino onde o próprio 
aluno é estimulado a construir o conhecimento através da resolução de problemas. 
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em que permite o desenvolvimento de simulações digitais para resolução de 

problemas reais em que os alunos interagem com outras entidades virtuais nos mais 

variados níveis de habilidade. 

Em razão da constatação imediata da relevância da lição, o aluno se sente 

mais motivado, uma vez que ele percebe que aquele conteúdo tem, de fato, uma 

aplicabilidade no mundo real.  Significa dizer que os alunos executam tarefas 

autênticas, isto é, que existem no mundo real, explorando novos terrenos e usando 

uma variedade de ferramentas para reunir informação e resolver os problemas 

apresentados (CLARK, 2010). 

c) Interação 

Promover um curso a distância não significa simplesmente transmitir o 

conteúdo utilizando recursos tecnológicos avançados para pessoas em locais 

geograficamente separados (PETERS, 2009).  É preciso que haja mudança na 

metodologia pedagógica a fim de evitar o isolamento espacial e social dos alunos. 

Ademais, exige-se do aluno uma postura proativa e autodirigida porque 

espera-se que ele dedique seu tempo para leitura dos textos fornecidos pelo 

professor/tutor e busque conhecimento adicional de forma autônoma, interagindo com 

a ferramenta. 

Segundo Wickert (2003, p. 7):  

 

[...] o futuro da EAD não se fundamentará no estudo 
solitário, em que o indivíduo conte somente com o material educativo 
para desenvolver a sua aprendizagem. E, sim, em ambientes em que 
a autonomia na condução do seu processo educativo, conviva com a 
interação. Esta pode ser conseguida e prevista no planejamento, das 
mais diferentes formas: entre aluno/professor; aluno/com suas 
próprias experiências e conhecimentos anteriores; aluno/aluno; 
aluno/conteúdo; e aluno/meio, utilizando os mais diversos recursos 
tecnológicos e de comunicação.  

 

Desta forma, o modelo de EAD em que o aluno somente recebe o material 

para o estudo e tem o mínimo de contato com o professor/tutor tende ao fracasso 

(WICKERT, 2003; ASSIS, 2009).  É preciso que a EAD seja desenvolvida com base 

na autonomia do aluno, ou seja, é necessário que os ambientes de aprendizagem 

forneçam mecanismos que possibilitem que o aluno interaja com o professor, com o 

tutor, com os outros alunos ou até com o próprio conteúdo ministrado.   
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Para Peters (2009), a falta de interatividade constitui um dos principais 

problemas em EAD, sendo apontada por autores como Schaf et al. (2009) e De Lucia 

et al. (2008) como uma das principais causas para a evasão nos cursos a distância. 

No entendimento de Primo (2007), “a interação é uma ação entre os 

participantes do encontro (...) onde o foco se volta para a relação estabelecida entre 

os interagentes, e não nas partes que compõem o sistema global”.  Trata-se, portanto, 

de uma atividade que um usuário desempenha que resulta numa reação, seja de outro 

usuário, seja do sistema, ou, no caso da aprendizagem imersiva, do próprio conteúdo 

que está sendo ministrado. 

A interação permite que o usuário manipule o mundo de forma flexível e 

dinâmica.  Tecnologicamente, pode ser representada por dispositivos táteis, interfaces 

do usuário programadas ou pela capacidade que um usuário tem de manipular 

objetos. 

Para Girvan e Savage (2010), a interação e as possibilidades de 

comunicação são os principais fatores para a imersão do usuário num mundo virtual.  

No contexto de tecnologia na educação, essas características servem de apoio à 

aprendizagem construtivista.  Em outras palavras, a interação, marcada notadamente 

pelas formas de comunicação existentes no ambiente imersivo, compõe o processo de 

internalização do conhecimento, ou seja, da inclusão e organização de novas ideias na 

mente do aluno. 

A interação está relacionada com a colaboração.  O termo “colaboração” é 

aplicado no sentido de trabalhar em grupo, com contribuições de todos, e pressupõe 

desenvolvimento individual, a maturidade dos participantes e a interação social entre 

eles.  A aprendizagem colaborativa tem sido testada e implementada por teóricos, 

pesquisadores e educadores desde o século XVIII (TORRES, ALCÂNTARA e IRALA, 

2004, p. 1 apud ASSIS, 2000).  Atualmente, está em discussão na literatura a 

abordagem pedagógica centrada na colaboração, a chamada CSCL, abreviação para 

Computer-Supported Collaborative Learning, cuja tradução literal é Aprendizagem 

Colaborativa Assistida por Computador.  A abordagem parte da premissa que o 

conteúdo deve ser compartilhado (através de recursos computacionais, notadamente a 

Internet) entre os participantes para que se construa o conhecimento. 

Para De Lucia et al. (2008), aprendizagem colaborativa difere de 

aprendizagem cooperativa porque nesta as atividades são definidas anteriormente e é 

o professor quem dá as instruções sobre como realizar as tarefas em grupo.  Na 
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aprendizagem colaborativa, o foco é no processo e os alunos se engajam em 

atividades com outros colegas mais capazes, que dão assistência e os guiam em 

busca de novas fontes promovendo a “aculturação” dos alunos nas comunidades de 

conhecimento (ASSIS, 2000), sem que haja a ideia de hierarquia entre os alunos.  

Colaboração relaciona-se diretamente, portanto, com a interação, na medida em que 

exige que o aluno estabeleça contato com outros agentes com o propósito de 

desempenhar determinada atividade. 

d) Múltiplas perspectivas 

Para Herrington et al. (2007), um ambiente imersivo permite que o usuário 

interaja através de múltiplas perspectivas.  Isso significa que nesse tipo de ambiente 

existe a capacidade de mudar de ponto de referência para melhor compreensão de um 

fenômeno complexo, alternando de uma visão exocêntrica, isto é, de fora para dentro, 

para uma visão egocêntrica, ou seja, tendo o problema como foco.  Em outras 

palavras, trata-se da possibilidade que o aluno tem de mudar a forma como enxerga o 

problema dentro do ambiente virtual.  Portanto, a aprendizagem imersiva possibilita 

que o mesmo fenômeno seja visualizado sob diversos ângulos (conforme ilustra a 

Figura 2.2), facilitando a compreensão do aluno. 

Figura 2.2 - (A) Visão exocêntrica de um determinado fenômeno. (B) Visão egocêntrica; o 
mesmo fenômeno visto sob o ângulo da bola.  

 
Fonte: Dede (2009) 

 

Uma das possibilidades da adoção da aprendizagem imersiva é na simulação 

do mundo real.  No entanto, para Rosenberg (2006 apud Herrington et al., 2007), a 

técnica também pode ser utilizada para criar cenários que antagonizem com o mundo 

real, isto é, que não guardem semelhança com a realidade.  Como exemplo, pode ser 

citado o caso de um ambiente através do qual o aluno possa “andar” através dos 

vasos sanguíneos, visualizando as plaquetas do sangue e órgãos do corpo humano 
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para que possa aprender sobre anatomia ou determinadas doenças.  Obviamente, no 

mundo real não é possível que o ser humano caminhe pelas artérias, mas a tecnologia 

imersiva permite a criação desse cenário, que torna o ensino mais relevante e 

motivador, posto que é possível ver o funcionamento dos órgãos na prática.  Neste 

caso, a aprendizagem imersiva serve como complemento ao ensino teórico tradicional, 

reforçando os conceitos apresentados. 

Como visto, a aprendizagem imersiva proporciona ganhos em diversos 

fatores.  Contudo, para sua materialização, é necessário que haja técnicas 

computacionais aliadas a recursos gráficos tridimensionais.  Neste sentido, a seção a 

seguir discutirá o conceito de mundo virtual como instrumento para representação de 

um determinado ambiente no contexto da educação. 

2.3 Mundo virtual 

Para Herrington et al. (2007), as pessoas têm tentado escapar do mundo real 

cercando-se de apresentações mais atraentes da realidade, isto é, buscando meios e 

recursos (os espaços virtuais) que apresentem a realidade de forma mais atrativa.  No 

sentido comum, a palavra virtual significa falso, irreal.  No entanto, no âmbito da 

informática, a palavra tem o significado que abrange a simulação de um determinado 

modelo computacional. 

Em EAD, estão sendo desenvolvidos ambientes criativos e inovadores que 

envolvem mundos virtuais. Lévy (2010) define mundo virtual em sentido amplo: 

 

Mundo virtual 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 coletiva (p.75). 

 

Neste conceito está inserido o conjunto de mensagens que podem ser 

emitidas por programas editores de texto, bancos de dados, editores de imagem, entre 

outros. 

Por outro lado, mundo virtual também pode ser conceituado como o ambiente 

onde a mensagem é um mecanismo de interação que pode ser utilizado pelo usuário 

para controlar uma representação de si mesmo (LÉVY, 2010).   

Em sentido estrito e no contexto da aprendizagem imersiva, mundo virtual é 

um cenário, modelado através de técnicas de computação gráfica e representado 
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tridimensionalmente, usado para representar a parte visual de um sistema de 

realidade virtual (SCHLEMMER et al., 2006). 

Um mundo virtual é um ambiente que pode modelar as complexidades e 

incertezas do trabalho da vida real.  Para Haycock e Kemp (2008), essa modelagem 

ajuda os alunos no desenvolvimento de habilidades para solucionar problemas de alto 

nível. 

No contexto do uso de tecnologia em educação, diversos estudos têm sido 

desenvolvidos nas últimas décadas em que professores e instituições têm utilizado 

mundos virtuais para tentar tornar a aprendizagem mais relevante para os alunos, 

criando oportunidades para que eles possam aplicar o conteúdo ministrado em 

situações que se aproximem da realidade (SCHLEMMER et al., 2006; DE LUCIA et 

at., 2008; DEDE, 2009). 

Esses ambientes permitem, entre outras coisas, replicar salas de aula, 

laboratórios e demais ambientes utilizados no processo de ensino e aprendizagem 

(HAYCOCK e KEMP, 2008), adicionando uma nova dimensão para a aprendizagem.  

Essa transformação do real no virtual possibilita maior interatividade, colaboração e 

aumenta a sensação de imersão do aluno.  

Existem atualmente diversos mundos virtuais no mercado.  A seguir serão 

apresentados os mais utilizados, utilizando principalmente os seguintes critérios para 

análise: fidelidade, relevância no mundo real, interação e múltiplas perspectivas. 

2.3.1 Second Life 

Como visto, os mundos virtuais são ambientes que representam o mundo real 

utilizando recursos computacionais.  Com o crescente desenvolvimento da tecnologia, 

surgem a cada ano diversas ferramentas nas quais o usuário pode vivenciar a 

sensação de estar imerso em um mundo virtual.  Uma dessas ferramentas é o Second 

Life (SL), que é um ambiente virtual tridimensional onde as pessoas interagem entre 

si, simulando um mundo real.   

No SL, o mundo é dividido em várias ilhas, que são espaços construídos por 

pessoas ou empresas para os mais diversos fins, entre eles educação, entretenimento 

ou promoção de uma marca ou negócio. 

As ilhas são ocupadas por avatares.  Avatar é uma palavra de origem indiana, 

que no idioma sânscrito significa encarnação.  No contexto da computação, significa a 

representação de um ser humano.  Dependendo da tecnologia, pode ser uma simples 
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imagem, um modelo bidimensional pré-definido ou uma representação personalizável 

em três dimensões. 

No caso do Second Life, o avatar é uma representação tridimensional 

personalizável (ver Figura 2.3), o que significa dizer que o usuário pode escolher 

diversas características para ser representado: formato do rosto, cor da pele, altura, 

cor dos olhos.  Ainda, é possível alterar a aparência adicionando tatuagens, vestindo 

fantasias ou ser representado por formas não-humanas. 

 

Figura 2.3 - Avatares personalizáveis no Second Life.  

 
Fonte: Second Life 

 

Dentro do SL, o avatar se movimenta através das setas do teclado ou da 

movimentação do mouse.  No entanto, essas duas formas são, normalmente, lentas.  

Opcionalmente, é possível se deslocar também voando de um canto a outro ou 

através do teletransporte, que significa sair de um lugar e se materializar em outro sem 

precisar andar ou voar. 

Um mundo virtual não faz sentido sem a reunião de duas ou mais pessoas.  

Desta forma, é imprescindível que a ferramenta proporcione meios que garantam a 

comunicação entre seus usuários.  Sobre este assunto, o SL fornece diversas formas 

de comunicação.   

A primeira é o chat por voz, que normalmente é utilizado para o bate-papo 

informal entre os avatares, ou, no contexto da educação em mundos virtuais, utilizado 

por professores quando ministram algum curso utilizando a ferramenta.   

A segunda é o chat por texto, que é um bate-papo síncrono, utilizado para 

troca de mensagens instantâneas entre usuários que estão online ao mesmo tempo.   

No contexto da educação, normalmente é utilizado para a resolução de problemas dos 

alunos sobre o assunto que está sendo ministrado.  Esse tipo de comunicação pode 
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ser aberta, onde todos os avatares situados naquele ambiente visualizam o conteúdo, 

ou privada, que é endereçada a um avatar (ou a um grupo) em particular. 

A terceira e última forma é a troca de mensagens assincronamente, quando o 

destinatário não se encontra online.  Neste caso, a mensagem será visualizada assim 

que o avatar se fizer presente na ferramenta. 

Ainda no contexto da comunicação, existem alguns recursos que possibilitam 

maior interação entre os usuários, a saber: bater palmas, balançar a cabeça em sinal 

de aprovação ou reprovação, sorrir, vaiar, por exemplo. 

A comunicação entre as pessoas pode fazer surgir novos laços de amizade 

ou de interesses recíprocos.  Neste sentido, a ferramenta permite adicionar avatares 

como amigos ou incluir pessoas em um determinado grupo, formado por avatares com 

objetivos em comum.  No contexto da educação, costuma-se utilizar um grupo para 

cada turma de alunos para facilitar a comunicação entre todos os alunos daquela 

turma. 

No Second Life existe a possibilidade de o avatar adquirir os mais diversos 

objetos: desde roupas para incrementar a aparência até casas virtuais.  Para usuários 

comuns, o mercado dentro do mundo virtual é movimentado através de uma moeda 

própria, o Linden Dólar, cuja cotação varia entre 200 e 250 lindens para cada dólar 

americano.   

Organizações e corporações podem adquirir ilhas inteiras, que podem ser 

exploradas para os mais diversos fins.  As ilhas são espaços virtuais que servem de 

base para a construção de prédios e cidades virtuais.  No contexto da educação, é na 

ilha onde são construídas as salas de aulas e demais artefatos educacionais.  

A ferramenta fornece componentes específicos que permitem ser modelados 

no ambiente tridimensional.  A partir dos objetos primários denominados “prims” e 

usando a criatividade, pode ser construído qualquer objeto no Second Life.  A 

construção é feita utilizando a linguagem de programação própria, a Linden Scripting 

Language3 (LSL) e o próprio SL como ambiente de desenvolvimento. 

O Second Life permite que o usuário enxergue através de múltiplas 

perspectivas.  Normalmente, ele enxerga o mundo em 3ª pessoa, onde vê seu próprio 

avatar caminhando pelos ambientes.  Opcionalmente, é possível mudar a forma de 

visualização, passando para 1ª pessoa, onde o campo de visão é semelhante ao do 

                                                
3 Linden Scripting Language é a linguagem de programação proprietária da empresa 

Linden Labs, que é usada na construção de scripts para a ferramenta Second Life.  Fonte: 
http://wiki.secondlife.com/wiki/LSL_Portal/pt. 

http://wiki.secondlife.com/wiki/LSL_Portal/pt
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olho humano.  Além disso, a ferramenta permite que a pessoa possa ampliar uma 

imagem caso precise enxergar algum detalhe de um componente, ou centralizar 

determinado objeto na tela, como um slide de apresentação, por exemplo. 

O Quadro 2.3 resume as características do Second Life levando em 

consideração os aspectos que contribuem para a motivação do aluno em um ambiente 

imersivo (como discutido na Seção 2.2.1).  As descrições foram elaboradas por este 

pesquisador a partir de observações como usuário da ferramenta, bem como 

adaptadas da literatura (GOMES e KLEIN, 2013). 

 

Quadro 2.3 - Resumo das características do Second Life sob o ponto de vista dos aspectos 
motivacionais 

Característica Descrição Prós Contras 

Fidelidade Os recursos gráficos 
permitem que 
praticamente qualquer 
objeto seja replicado no 
ambiente virtual com 
altíssima semelhança 
com a realidade 

O usuário visualiza o 
objeto com uma 
grande riqueza de 
detalhes 

Requer placas 
gráficas com 
razoável poder de 
processamento 

Relevância no 
mundo real 

Os usuários têm a 
sensação de que as 
experiências vividas no 
Second Life são reais 
(GOMES e KLEIN, 2013) 

Facilita a criação de 
cenários nos quais 
os usuários tenham 
a sensação de 
imersão na atividade 

A construção dos 
ambientes e objetos 
requer conhecimento 
especializado 

Interação Permite a interação entre 
os usuários através da 
comunicação por voz ou 
texto e ainda incorpora a 
utilização de gestos 
(aplauso, por exemplo). 

Grande variedade de 
opções para 
comunicação 

Requer Internet 
banda larga 

Múltiplas 
perspectivas 

O usuário pode mudar 
seu ponto de vista, ou 
seja, a ferramenta 
permite que ele observe 
determinado objeto a 
partir de indeterminados 
pontos 

Permite que um 
determinado 
fenômeno seja 
observado de uma 
forma diferente da 
convencional 

Requer habilidades 
do usuário na 
utilização do recurso 

Fonte: O autor 

 

Como visto, o usuário do Second Life pode não apenas ver figuras que 

representam determinado objeto mas vivenciar o ambiente no qual está inserido, com 

textos, imagens, vídeos e modelos representativos integrados.  No contexto da 

educação, a ferramenta permite que o aluno tenha uma visão de dentro para fora, 
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vivenciando os problemas elaborados durante o processo de ensino e aprendizagem.  

Para Valente e Mattar (2008), dadas as características apresentadas nesta seção, é 

possível afirmar que o Second Life contribui para o incremento da motivação do aluno 

no contexto da aprendizagem imersiva.   

2.3.2 OpenSim 

O OpenSim4 é um software com código aberto, distribuído sob a licença 

BSD5, que permite a criação de mundos virtuais a partir de múltiplas plataformas.  No 

que se refere aos quesitos fidelidade, relevância no mundo real e múltiplas 

perspectivas, a ferramenta possui características semelhantes ao Second Life.  Como 

pode ser visto na Figura 2.4, o realismo gráfico dos avatares é semelhante nas duas 

plataformas, o que acontece também nos demais objetos dos mundos virtuais. 

 

Figura 2.4 - Comparação dos avatares no Second Life (A) e no Opensim (B). 

 

Fonte: http://academicavatar.squarespace.com/ 

 

No entanto, uma diferença está no fato de que o OpenSim não fornece, 

nativamente, a opção para comunicação por voz entre os avatares, sendo necessário 

que o usuário instale um módulo de voz adicional para permitir a conversa por áudio.  

Outra diferença do Second Life, onde as ilhas são “hospedadas” em um 

servidor central do fabricante, o OpenSim permite que a organização instale e 

configure seu próprio servidor de mundo virtual, o que tira a dependência do servidor 

central que existe no SL. 

                                                
4 Disponível em http://opensimulator.org. 
5 Berkeley Software Distribution (BSD) é um tipo de licença livre, onde quem utiliza o 

software concorda com “fornecer o código fonte a outros, não modificar pi retorar a licença e 
direitos originais e aplicar esta mesma licença para qualquer obra derivada”.  Fonte: 
http://opensource.org/licenses. 

http://opensimulator.org/
http://opensource.org/licenses
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Ainda, o OpenSim aceita a construção de objetos dentro da própria 

ferramenta, além de permitir a integração com as ilhas construídas no Second Life.  

No tocante à programação, dos objetos, o OpenSim aceita sua linguagem de 

programação própria, a OSLL6, a do Second Life, a LSL, bem como a linguagem C#7, 

permitindo mais flexibilidade, posto que desenvolvedores podem integrar 

funcionalidades ou recursos à plataforma (ÁVILA et al., 2013). 

2.3.3 ActiveWorlds 

ActiveWorlds (AW) é uma ferramenta tridimensional para distribuição de 

conteúdo online para aplicações comerciais, empresariais e educacionais 

(MARCELINO, 2010).  A plataforma se baseia na ideia de que toda a Internet será, um 

dia, substituída pelos ambientes virtuais em 3D.  Desta forma, empresas e 

organizações, ao invés de terem um site em HTML8, teriam espaços virtuais na 

plataforma, onde seriam construídas edificações para os mais diversos fins. 

No que se refere à fidelidade, relevância no mundo real e múltiplas 

perspectivas, o AW se assemelha com o Second Life e com o OpenSim.  No entanto, 

no quesito interação e comunicação, o AW só permite a conversa entre os avatares 

através de chat de texto.  Não é possível, portanto, a troca de informações através de 

recursos de vídeo ou áudio. 

Outra limitação da ferramenta é o acesso, já que acesso gratuito só é 

possível para determinados mundos, de modo que para que o usuário percorra todos 

os ambientes da plataforma, é necessário o pagamento de uma quantia mensal, o que 

não ocorre nos demais mundos virtuais estudados. 

2.4 Trabalhos Relacionados 

Nos últimos anos, diversas instituições de ensino vêm se dedicando ao 

estudo e desenvolvimento de aplicações em mundos virtuais com foco na sensação de 

pertencimento do aluno como aspectos para evitar ou reduzir a evasão em EAD.  

                                                
6 OpenSim Scripting Language (OSSL) é a linguagem de programação própria do 

OpenSim para a construção de ambientes e programação de scripts dentro da plataforma. 
7 C# é uma linguagem de programação orientada a objetos desenvolvida pela 

Microsoft.  Fonte: http://msdn.microsoft.com. 
8 HyperText Markup Language (HTML) é a linguagem de marcação que é usada para 

produzir páginas na Internet. 

http://msdn.microsoft.com/
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No entanto, é relativamente nova a concepção de ideias no sentido de utilizar 

aprendizagem imersiva em ambientes tridimensionais que modelem algum problema 

do mundo real para a o mundo virtual.   

Alguns trabalhos que têm sido desenvolvidos neste sentido serão elencados a 

seguir. 

2.4.1 Coventry University 

O Serious Games Institute (SGI), vinculado à Conventry University no Reino 

Unido, possui um projeto denominado SimAULA, desenvolvido em parceria com a 

Indra Software Labs (Espanha), a Universidade de Sofia (Bulgária), a instituição de 

ensino Ellinogermaniki Agogi (Grécia) e a Universidade de Salermo (Itália).   

O projeto consiste no desenvolvimento e implementação de técnicas 

aplicadas à aprendizagem através do uso do conceito de sala de aula virtual imersiva, 

utilizando um mundo virtual próprio.  Os estudos têm como foco as questões 

pedagógicas envolvidas no processo da aprendizagem imersiva, tais como a 

capacitação dos professores, a avaliação didática no ambiente tridimensional.  Baseia-

se no conhecimento dos professores e especialistas em Psicologia e Pedagogia para 

definir o modelo de comportamento dos discentes e criar as soluções pedagógicas 

adequadas a cada grupo de alunos. 

No SimAULA, os professores e alunos podem “interagir, refletir e aprender 

através de uma variedade de cenários e áreas temáticas” (PEYTCHEVA et al., 2012).  

A partir do desenvolvimento e implementação do projeto, os cursos serão avaliados de 

forma qualitativa e quantitativa, sobretudo no tocante à interatividade e à fidelidade do 

ambiente virtual em relação ao mundo real. 

O projeto consiste no desenvolvimento de um ambiente tridimensional 

próprio, em que o usuário atua como o professor de uma sala de aula simulada, onde 

ocorrem diversas intervenções, a saber: alunos conversando entre si, alunos fazendo 

questionamentos sobre o assunto, entre outras.  A cada intervenção, o usuário deve 

tomar alguma decisão, que determina o desenvolvimento da aula.  Portanto, o foco é 

no desenvolvimento de competências e habilidades específicas para os docentes 

No que se refere aos aspectos motivacionais, o SimAULA não reproduz com 

fidelidade um ambiente real.  A ferramenta desenvolvida não possui recursos 

tridimensionais suficientes para a construção de elementos que parecem reais, como 

mostra a Figura 2.5, que representa a figura do aluno no ambiente. 
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Figura 2.5 - Representação de um aluno no ambiente SimAULA 

 

Fonte: http://www.simaulaproject.eu. 

 

O estudo investiga, dentre outras coisas, a configuração das salas de aula, se 

devem seguir o layout de uma sala de aula tradicional (confirme ilustra a Figura 2.6), 

se os alunos devem ser divididos em grupos pequenos ou se devem ser dispostos 

como um grande grupo em círculo.  A partir da configuração, estuda-se como a 

tecnologia pode melhorar na relação de ensino e aprendizagem no modelo imersivo. 

 

Figura 2.6 - Sala de aula no ambiente SimAULA configurada seguindo os padrões tradicionais.  

 
Fonte: PEYTCHEVA et al., 2012 

 

2.4.2 Rede de Instituições Católicas de Ensino Superior 

A Rede de Instituições Católicas de Ensino Superior (RICESU) desenvolve 

uma pesquisa denominada “Anatomia no metaverso Second Life: uma proposta em i-

learning”.  Se refere especificamente à criação de um espaço em 3D para ensino e 

aprendizagem da disciplina de Anatomia.   

A pesquisa tem como foco o desenvolvimento de um “conjunto de 

competências didático-pedagógicas necessárias ao docente do ensino superior na 
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atualidade” (SCHLEMMER et al., 2006) e busca avaliar qualitativamente a adoção da 

aprendizagem imersiva nas instituições de ensino da rede. 

Para o desenvolvimento da pesquisa, foi modelado um espaço dentro do 

Second Life, denominado Ilha Ricesu.  Dentro dessa ilha existe um modelo de partes 

do corpo humano, através do qual o aluno pode interagir, clicando no órgão sobre o 

qual deseja obter mais detalhes (coração ou sistema urinário).   

Ao clicar no coração, o aluno é direcionado a um laboratório (Figura 2.7) que 

contém a modelagem tridimensional do órgão, além de material didático sobre as 

artérias e anatomia interna do coração.   

 

Figura 2.7 - Laboratório de Anatomia na Ilha RICESU. 

 
Fonte: O autor 

 

Para auxiliar no processo de aprendizagem, o laboratório possui também uma 

videoteca e um mural de desafios, onde o aluno é estimulado a percorrer o ambiente 

para encontrar a solução de determinadas questões.  Além disso, possui um “sistema 

de som”, onde são transmitidos áudios gravados com informações sobre o coração. 

De volta ao corpo humano virtual e clicando no sistema urinário, o aluno é 

levado para dentro das artérias por onde passam diversas partículas (Figura 2.8).  

Dentro dessas artérias, existem desafios, que são questões que estimulam o aluno a 

procurar a resposta dentro do próprio ambiente imersivo. 
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Figura 2.8 - Visão do aluno imerso em uma artéria do corpo humano. 

 

Fonte: O autor 

2.4.3 Texa’s Woman’s University 

A escola de estudos relativos a biblioteca e informação (School of Library and 

Information Studies) da Texa’s Woman’s University desenvolve estudos sobre 

aprendizagem imersiva no contexto da biblioteconomia.   

O estudo resultou na publicação da pesquisa “Libraries and immersive 

learning environments unite in Second Life” (HILL e LEE, 2009), em que foram 

modeladas características da biblioteca daquela instituição, adotando práticas de 

aprendizagem imersiva usando como ferramenta o mundo virtual Second Life.  O 

estudo teve como objetivo investigar o papel dos bibliotecários no auxílio aos alunos 

usuários dos mundos virtuais. 

O estudo investigou, ainda, a reação de alunos e bibliotecários diante de um 

museu imersivo (ver Erro! Fonte de referência não encontrada.), modelado no 

Second Life, que continha obras raras e utilizava uma combinação de vários recursos 

da ferramenta (audios, vídeos, apresentações de slides, entre outros) para 

complementar o conteúdo e auxiliar no processo de ensino e aprendizagem.  
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Figura 2.9 - Museu imersivo analisado pela Texa's Woman University. 

 

Fonte: HILL e LEE, 2009 

 

Segundo Hill e Lee (2009), a adoção de ambientes imersivos é importante 

para biblioteconomia na medida em que permite que o leitor passe a fazer parte do 

livro, “entrando”, por exemplo, no período histórico em que este é situado, 

ultrapassando as barreiras do papel e da tinta. 

Como visto, existem diversos estudos que aplicam a aprendizagem imersiva 

utilizando mundos virtuais, sejam eles próprios ou de terceiros.  Como em qualquer 

assunto, a proliferação desenfreada de estudos sobre o tema pode gerar 

inconsistências para a ciência, sobretudo se não forem utilizadas regras formais.  

Neste sentido, a seção que se segue aborda a questão da avalição de um curso 

imersivo, ou seja, as regras que devem ser seguidas para que um curso em um 

ambiente imersivo seja bem avaliado. 

2.5 Avaliação de cursos baseados em aprendizagem imersiva  

A seção anterior mostrou que muitos estudos têm sido desenvolvidos no 

sentido de aplicar novas tecnologias para melhorar a relação ensino e aprendizagem 

(SCHLEMMER et al., 2006; HILL e LEE, 2009; PEYTCHEVA et al., 2012).  Apesar dos 

benefícios para academia e, como consequência, para a vida prática das instituições 

de ensino mundo afora, a grande quantidade de estudos sobre o tema tem acarretado 

em problemas como:  
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 uso de conceitos e terminologias inapropriadas, na medida em que os 

conceitos apresentados são relativamente novos para a academia, o 

que pode acarretar em interpretações diferentes sobre o mesmo 

fenômeno; 

 uso de experimentos não avaliados, que levam a conclusões 

equivocadas sobre o tema. 

Por este motivo, é necessário adotar um padrão que sirva para avaliar a 

adoção dessas tecnologias nos cursos. 

Neste sentido, existem na literatura alguns frameworks que guiam e dão 

suporte à avaliação de um software educacional, como Flashlight (EHRMANN, 1999) e 

CIAO! (JONES et al., 1996).  No entanto, esses frameworks foram projetados 

considerando tecnologia de um modo geral, não focando em ambientes imersivos. 

Esta seção apresenta duas abordagens propostas para avaliação de cursos 

em ambientes imersivos. 

A primeira abordagem é a proposta por Blashki et al. (2007), que diz que a 

aprendizagem imersiva deve ter foco no aluno e conter quatro elementos essenciais 

(Figura 2.10):  

 ocupação, que é a habilidade de atrair e manter a atenção do usuário 

por um período de tempo.  Este elemento está relacionado também 

com o ato de compartilhar atividades entre um grupo; 

 atuação, que é o controle do usuário sobre o processo de 

aprendizagem, ou seja, atuar ativamente para obter um resultado ou 

alcançar um objetivo; 

 risco/criatividade, que tem relação com a capacidade de ir além do 

esperado, combinado com o fato de superar hábitos e costumes 

inerentes ao usuário; e 

 imersão em si, que é o envolvimento, de forma ativa, dos processos 

físico, emocional e cognitivo; é a sensação que o indivíduo tem de 

estar dentro do ambiente. 
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Figura 2.10 - Ilustração dos quatro elementos essenciais da aprendizagem imersiva com foco 
no aluno.   

 

Fonte: Blashki et al. (2007) 

 

Além disso, o modelo reforça a importância do contexto onde ocorre o 

processo de aprendizagem, isto é, as características do cenário que guardam relação 

com o conteúdo ministrado.  Ainda, a avaliação da aprendizagem imersiva deve levar 

em consideração os agentes facilitadores, ou seja, todas as pessoas envolvidas no 

processo; não somente professores e alunos mas também os tutores e os 

colaboradores de um modo geral (secretárias, monitores, por exemplo).  Por último, 

deve ser analisado o “resto do mundo”, onde se encontram todos os elementos que 

possam ter alguma relação com a didática da aprendizagem imersiva. 

Por outro lado, De Freitas et al. (2006) propuseram um framework baseado 

em quatro dimensões iterativas para ajudar professores na avaliação de cursos 

imersivos baseados em games.  Mais tarde, o framework foi aplicado também em 

cursos ministrados em mundos virtuais (DE FREITAS et al., 2009). 

Para de Freitas et al. (2009), as dimensões, juntas, fornecem um framework 

conceitual para o entendimento de aprendizagem imersiva e tem implicações do 

projeto de aprendizagem como um todo, particularmente quando aplicado em games 

sérios e mundos virtuais. 

O framework tem como objetivo fornecer critérios que os participantes 

possam avaliar a aplicação da aprendizagem imersiva em games sérios ou mundos 
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virtuais.  Permite que pesquisadores e avaliadores desenvolvam métricas para a 

análise efetiva do uso desse tipo de abordagem, fornecendo apoio para que os 

desenvolvedores de soluções educacionais desenvolvam plataformas centradas no 

usuário final.  

As quatro dimensões são: o contexto, os atributos do aluno, o modo de 

representação dos elementos e os modelos pedagógicos (Figura 2.11).  

 

Figura 2.11 - Framework baseado em quatro dimensões 

 
Fonte: De Freitas et al. (2006) 

 

A primeira dimensão tem foco no contexto onde a aprendizagem ocorre, 

incluindo níveis macro como fatores históricos, políticos e econômicos e níveis micro 

como a disponibilidade de recursos e ferramentas específicos.  Nesta dimensão, 

procura-se responder a questões como “o contexto afeta no aprendizado?” ou “qual a 

ligação entre o contexto e a prática?”. 

A segunda dimensão foca nos atributos do aluno ou no grupo de alunos, bem 

como nos componentes específicos que eles utilizam no processo de aprendizagem, 

incluindo o conhecimento já adquirido, estilos e preferências.  Procura-se responder a 

questões como “quem é o aluno/grupo?”, “como oferecer um melhor suporte para o 

aluno/grupo?”. 

Na terceira dimensão, o principal elemento é a representação interna do 

mundo, ou seja, a apresentação, a interatividade e os níveis de imersão e fidelidade 
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do ambiente.  É nesta dimensão onde se situa a principal diferença dos frameworks 

tradicionais para avaliação de ambientes que usam tecnologia na educação para o 

framework como foco em ambientes imersivos.  Nesta dimensão, procura-se 

responder a questões como “qual o nível de imersão necessário para o processo de 

aprendizagem em questão?”, “qual o software necessário para dar suporte às 

atividades?”. 

A quarta dimensão foca no processo de aprendizagem em si, provocando 

reflexões sobre os métodos pedagógicos, teorias, modelos e frameworks usados no 

curso.  Procura-se responder a questões do tipo “quais são as atividades de 

aprendizagem?”, “como o resultado dessas atividades podem ser alcançados 

utilizando game ou simulação?”. 

Dadas as quatro dimensões, o framework propõe também a adoção de um 

checklist, com perguntas que devem ser respondidas em cada dimensão (Quadro 2.4) 

 

Quadro 2.4 - Checklist para avaliação de um curso imersivo. 

Contexto Aluno Modelos 
pedagógicos 

Representação 

Qual o contexto para 
aprendizagem? 
(p.ex., escola, 
universidade, casa 
ou uma combinação 
destes) 

Quem é o aluno? Quais modelos 
pedagógicos e 
abordagens estão 
sendo utilizados? 

Quais ferramentas 
devem dar melhor 
suporte às atividades 
de aprendizagem? 

O contexto afeta a 
aprendizagem? (p. 
ex., nível de 
recursos, 
acessibilidade, 
suporte técnico) 

Qual a sua 
“bagagem” e histórico 
de aprendizagem? 

Quais modelos 
pedagógicos e 
abordagens 
poderiam ser mais 
efetivos? 

Que nível de 
fidelidade é 
necessário para 
atingir os resultados 
das atividades de 
aprendizagem? 

Como pode haver 
relação entre o 
contexto e a prática? 

Quais seus 
estilos/preferências 
de aprendizagem? 

Quais são os 
objetivos 
curriculares? (Listar) 

Que nível de imersão 
é necessário para 
atingir os resultados 
das atividades de 
aprendizagem? 

 Quem integra o 
grupo? 

Como as atividades 
de aprendizagem e 
os resultados podem 
ser alcançados 
através dos games 
ou simulações 
existentes? 

Que nível de 
realismo é 
necessário para 
atingir os resultados 
das atividades de 
aprendizagem? 
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 Como o aluno ou 
grupo de alunos pode 
receber o melhor 
suporte? 

Como as instruções 
podem ser usadas 
para reforçar os 
resultados da 
aprendizagem 

Como podem ser 
feita relações entre o 
mundo do 
game/simulação e o 
relexo sobre a 
aprendizagem. 

 De que forma os 
grupos estão 
trabalhando juntos e 
qual abordagem 
colaborativa pode ser 
usada?  

  

Fonte: De Freitas et al., 2006 

2.6 Considerações Finais 

O presente capítulo abordou os conceitos relativos a EAD.  Inicialmente, foi 

feita uma breve evolução histórica do Ensino a Distância e relatados alguns dados que 

confirmam que alguns obstáculos sentidos nessa modalidade de ensino têm como 

foco a motivação do aluno no uso das ferramentas que dão apoio a EAD. 

Para tentar mitigar esses obstáculos, foi discutido o conceito de 

aprendizagem imersiva, que consiste na utilização de recursos computacionais 

tridimensionais para melhorar a relação de ensino e aprendizagem.  Ademais, foram 

apresentados os principais benefícios indicados pela literatura com a adoção desse 

tipo de abordagem na relação de ensino e aprendizagem, com foco no aspecto da 

motivação do aluno.  

Ainda, foi discutido o conceito de mundo virtual como agente materializador 

do conceito de aprendizagem imersiva, que consiste em ambientes virtuais 

tridimensionais em que os humanos são representados por avatares.  Com o 

desenvolvimento tecnológico cada vez mais avançado, atualmente consegue-se 

desenvolver mundos virtuais com grande semelhança da realidade, o que contribui 

com a sensação de presença em atividades em EAD.  Nesse contexto, foram 

abordados alungs mundos virtuais, com ênfase no Second Life, suas características e 

seus recursos, notadamente os que têm relação com a interação entre usuários. 

Posteriormente, foram citados alguns estudos que vêm sendo desenvolvidos 

que utilizam imersão em ambientes tridimensionais para fins educacionais, seus 

objetos e enfoques. 

Por fim, foram descritos modelos desenvolvidos para auxiliar a avaliação de 

um curso em um ambiente imersivo, com destaque para o framework baseado em 
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quatro dimensões proposto por De Freitas et al. (2006), que tem como foco o papel da 

interatividade e da imersão do ambiente. 

O capítulo a seguir abordará o processo para a construção de um ambiente 

imersivo, que foi instanciado para a criação do Laboratório Imersivo da Ilha do 

Aprender, que consiste numa representação de um laboratório real construído no 

mundo virtual Second Life para desenvolver atividades acadêmicas utilizando as 

técnicas de aprendizagem imersiva.  No laboratório, foi realizado um experimento para 

identificar fatores que serviram como motivadores para os alunos.  
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3  LABORATÓRIO IMERSIVO DA ILHA DO APRENDER 

 

Como foi mostrado ao longo deste trabalho, a Educação a Distância 

proporciona grandes benefícios na relação de ensino e aprendizagem.  Seja por 

permitir o acesso ao conteúdo para alunos geograficamente separados, seja pelo uso 

de recursos gráficos que motivam os envolvidos.  Em ambos os casos, a tecnologia 

exerce papel fundamental por ser o “veículo do conhecimento”, isto é, o meio através 

do qual o conteúdo é transmitido para os alunos. 

Nesse contexto, foi desenvolvido um ambiente chamado “Ilha do Aprender”, 

para proporcionar o ensino através de um ambiente virtual tridimensional, visando 

minorar alguns problemas conhecidos como isolamento do aluno, falta de motivação e 

baixa interatividade (RAMOS, 2011). 

A ilha foi construída sobre a plataforma do Second Life através da parceria 

entre ente privado (a empresa PS3 Prosoft9) e organizações públicas (o Parque 

Tecnológico da Paraíba -  PaqTcPB10, a Empresa Brasileira de Inovação – FINEP11 e 

o Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT12) como apoiadores e financiadores do 

projeto. 

A Ilha do Aprender possui os seguintes ambientes: 

 Secretaria, onde os alunos resolvem questões administrativas e 

financeiras como matrícula, emissão de certificado, notas, resolução 

de problemas com o boleto para pagamento, entre outros; 

 Salas de aula, onde são ministradas aulas tradicionais.  As salas de 

aula da Ilha do Aprender têm o layout das salas de aula convencionais 

e possuem telões para que os professores possam exibir as 

apresentações para os alunos; 

 Auditório, que é uma grande sala onde os alunos podem apresentar 

trabalhos em grupo.  Dispõe de um telão para exibição de 

                                                
9 PS3 Prosoft é uma empresa de software que cria projetos para pesquisa e 

desenvolvimento de soluções inovadoras para o mercado.  Fonte: www.ps3prosoft.com.br. 
10 Parque Tecnológico da Paraíba (PaqTcPB) é uma fundação para o fomento ao 

desenvolvimento de projetos em ensino, pesquisa e extensão.  Fonte: http://www.paqtc.org.br/. 
11 Agência Brasileira de Inovação (FINEP) é uma empresa pública vinculada ao 

Ministério da Ciência e Tecnologia que tem como objetivo fomentar projetos que incentivem a 
Ciência, Tecnologia e Inovação.  Fonte: http://www.finep.gov.br. 

12 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) é o órgão do Governo Federal 
responsável pelo planejamento, coordenação, supervisão e controle de políticas públicas para 
Ciência e Tecnologia no Brasil.  Fonte: http://www.mct.gov.br. 

http://www.paqtc.org.br/
http://www.finep.gov.br/


 

 
42 

apresentações e também de um púlpito, onde os avatares dos alunos 

podem se posicionar para apresentação.  Além disso, o auditório 

possui também um sistema de iluminação diferenciado, que direciona 

a iluminação (que pode ser destacada com a variação de cores) para 

o palestrante; 

 Salas de trabalho em equipe, ambiente onde os alunos se reúnem 

para discutir assuntos relacionados ao conteúdo do curso.  É, 

fundamentalmente, onde ocorre a interação aluno-aluno, com debates 

através dos chats de voz e de texto; e 

 Bloco de publicações, que consiste num ambiente onde os 

professores disponibilizam o material para estudo (apostilas, 

exercícios, livros, entre outros).  Os alunos são estimulados a visitar 

este ambiente para consumir conteúdo extra, além daquele ministrado 

em sala de aula. 

Os referidos ambientes recriam o mundo real, replicando as características 

existentes em uma instituição de ensino comum.  Neste sentido, foram construídas 

salas de aula com fileiras de cadeiras com professores à frente, para que fossem 

ministradas aulas expositivas utilizando um recurso de apoio (o telão para disposição 

de apresentações). 

No entanto, para melhorar ainda mais o aspecto da motivação, e, como 

consequência, contribuir para melhorar a experiência do aluno, foi construído o 

Laboratório Imersivo da Ilha do Aprender (LIIA), que replica os equipamentos e as 

características de um laboratório real.  Trata-se, portanto, de um espaço tridimensional 

construído dentro da Ilha do Aprender (sobre a plataforma Second Life) que simula um 

laboratório real e tem como finalidade a realização de atividades imersivas. 

3.1 Laboratório replicado 

A atividade em laboratório representa um fator importante na aprendizagem 

do aluno porque é quando os conhecimentos adquiridos em sala de aula podem ser 

aplicados na prática.  Os laboratórios são comumente utilizados por professores de 

cursos das áreas de Saúde, Física, Química e Engenharia, por exemplo. 

Ocorre que muitas vezes a instituição de ensino não possui laboratórios aptos 

para a análise.  Em outros casos, é difícil, ou até impossível, reservar um horário em 
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algum laboratório da instituição, seja por questões de agenda dos laboratoristas, seja 

por choque de horário com outras disciplinas dentro da própria instituição. 

Além disso, os alunos nem sempre dispõem de tempo para a realização de 

atividades com horário rígido fora da sala de aula. 

Neste sentido, o curso de Engenharia de Produção da Universidade Federal 

da Paraíba enfrenta problemas para a reserva de horários no laboratório onde são 

desenvolvidas as atividades.  Desta forma, para a realização dos estudos, escolheu-se 

o Laboratório de Saneamento da UFPB para atividade de mapeamento de riscos do 

ambiente. 

O laboratório possui diversos equipamentos capazes de realizar análises de 

água potável e água residuária (esgoto doméstico e industrial), tais como: balanças de 

precisão, agitador magnético, bombas de vácuo, centrífuga, chapa de aquecimento, 

conduvímetro, desmineralizador de água, destilador, estufas e medidores. 

3.2 A escolha do Second Life 

Dada a pluralidade de mundos virtuais tratadas no Capítulo 2 e, por outro 

lado, a necessidade de escolha de somente um deles para a construção do 

laboratório, recorreu-se ao estudo de Reis et al. (2011) para auxiliar no processo de 

escolha do ambiente para aplicação dos conceitos abordados neste trabalho. 

Reis et al. (2011) submeteram diversos mundos virtuais a avaliações dos 

critérios realismo do mundo, interface para o utilizador, comunicação, avatar, 

escalabilidade, segurança e participantes.  Os critérios foram classificados com peso 

entre 0 e 10, de acordo com a relevância, onde 0 é irrelevante e 10 é fundamental.  

Em seguida, aplicou-se uma fórmula13 para que fossem quantificados os resultados da 

comparação. 

O estudo resultou na matriz de comparação que pode ser vista na Tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1 - Comparação entre os mundos virtuais. 

CRITÉRIOS AW OpenSim SL 

1. Realismo do mundo 

Interação online 75 100 100 

Existência de objetos interativos 100 100 100 

Modelos físicos 75 75 100 

Velocidade dinâmica de objetos e do mundo 25 75 75 

Cenários dinâmicos 75 75 75 

                                                
13 Sugere-se a leitura de Reis et al. (2011) para melhor compreensão da metodologia 

adotada no estudo comparativo. 
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IA no mundo 0 25 50 

Evolução autônoma 75 75 75 

Presença da sociabilidade 100 75 100 

Semelhança com o mundo real 75 75 100 

2. Interface usuário 

Navegação e controle 75 75 75 

Controle com o mouse 75 75 75 

Suporte a áudio 100 75 100 

3. Comunicação 

Audio 100 75 100 

Video 100 75 100 

Texto 100 100 100 

4. Avatar 

Complexo 75 75 100 

Configurável 100 75 100 

Desenvolvimento 100 75 100 

Interação 75 75 100 

Linguagem corporal 100 100 100 

5. Escalabilidade 

Distribuído por vários servidores 25 75 75 

Limite de criação de objetos por usuário 25 75 100 

Limites no espaço do mundo 75 75 75 

Criação de utilizadores 100 100 100 

Limitação de línguas faladas 75 50 75 

Possibilidade de ligações externas 75 25 100 

6. Segurança 

Direito sobre criações digitais 75 100 100 

Segurança para o avatar 75 75 75 

7. Participantes 

Identidade do utilizador 100 100 100 

Relacionamento com os outros 75 75 75 

Relacionamento com os ambientes (colaborativo, 
antagonismo, condicional) 

75 75 75 

SOMATÓRIO 2375 2375 2775 

Fonte: Reis et al. (2011) 

 

Como visto, o Second Life obteve a maior pontuação entre as ferramentas 

analisadas nos critérios adotados.  Além disso, o estudo também concluiu que o 

Second Life possui o maior valor no quesito qualidade, onde é investigado se o mundo 

virtual atende aos requisitos a que se propõe (87,2% Second Life; 79,7% OpenSim; 

77,8% AW). 

Diante dos resultados expostos, foi escolhido o ambiente Second Life para 

aplicar e avaliar os conceitos de aprendizagem imersiva. 
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3.3 Processo para construção do ambiente imersivo de aprendizagem 

Para a construção de um ambiente imersivo de aprendizagem, é necessário 

que sejam desempenhadas diversas atividades.  A organização dessas atividades 

pode ser um fator determinante para o sucesso ou fracasso do ambiente, sobretudo 

levando em consideração o objetivo do ambiente construído, neste caso, a 

aprendizagem. 

Neste sentido, foi desenvolvido um processo para a construção de ambientes 

imersivos para auxiliar a construção do LIIA (como pode ser visto na Erro! Fonte de 

referência não encontrada.), cujo detalhamento será feito com os dados instanciados 

a partir do laboratório construído. 

Para a instanciação do processo, sugere-se a participação de pelo menos 3 

atores: o desenvolvedor, que é a pessoa que tem domínio da ferramenta de 

construção; o usuário, que é aquela pessoa que habita o ambiente a ser reproduzido; 

e o supervisor, cuja função é desempenhar atividades inerentes à organização do 

processo.  Opcionalmente, pode haver a participação de outras pessoas – a depender 

da disponibilidade do projeto – integrando a equipe de desenvolvimento. 
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Figura 3.1 - Processo para criação de um ambiente imersivo de aprendizagem. 

 
Fonte: O autor 
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A seguir serão detalhadas as atividades desempenhadas em cada etapa do 

processo, que traduzem o esforço gasto para a realização desta pesquisa. 

O processo de construção de um ambiente imersivo de aprendizagem deve 

ter início com as primeiras visitas ao ambiente real que se planeja reproduzir a fim de 

que se possam ser levantadas as medidas do local.  Como resultado, deve ser 

elaborada a planta baixa do ambiente.  Esta tarefa deve ser desempenhada pelo 

supervisor do projeto. 

No contexto deste trabalho, o início se deu com as primeiras visitas deste 

pesquisador ao Laboratório de Saneamento da UFPB.  Durante uma semana, foram 

tiradas fotos do plano geral.  Neste ponto, as visitas tinham foco no levantamento das 

medidas do laboratório para que os elementos construídos na Ilha do Aprender 

guardassem fidelidade com o mundo real no que diz respeito principalmente à 

proporcionalidade dos espaços.   

Como resultado desse primeiro levantamento, construiu-se a planta baixa do 

laboratório, como pode ser visto na Figura 3.2. 

 

Figura 3.2 - Planta baixa do laboratório real. 

 
Fonte: O autor 
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Tomando por base o artefato construído na primeira fase do processo, qual 

seja, a planta baixa, deve-se seguir para a fase de construção dentro da ferramenta.  

Como pode ser visto na Figura 3.1, esta tarefa deve ser executada pelo 

desenvolvedor, ou seja, aquele que possui o domínio da ferramenta de construção. 

No caso deste trabalho, partiu-se para a etapa de modelagem dentro do 

Second Life.  Neste momento, foram construídas no ambiente virtual as bancadas e os 

equipamentos de grande porte (geladeiras e estufas), de acordo com a organização do 

layout apresentado. 

Como abordado no Capítulo 2, a literatura indica diversos fatores que 

contribuem para a melhoria da motivação do aluno na utilização de um ambiente 

imersivo: fidelidade ao mundo real, relevância da lição no mundo real, interação e 

múltiplas perspectivas, e, principalmente, a fidelidade ao mundo real, isto é, quão 

próximo o ambiente virtual está da realidade no quesito realismo gráfico.  

Portanto, é importante garantir que o ambiente a ser construído reproduza 

todos os aspectos visuais do ambiente real.  Neste sentido, deve-se passar por uma 

fase preliminar de validação da construção.  Nesta fase, é essencial a atuação de um 

agente externo, que é a pessoa que utiliza o ambiente na vida real.  Neste momento, a 

pessoa responsável pela validação do ambiente deve anotar as desconformidades, e, 

em havendo alguma característica que considere que não retrata o ambiente real, 

devem ser feitos os ajustes necessários antes de passar para a etapa seguinte.   

No contexto deste trabalho, a validação preliminar foi feita pelo laboratorista, 

que foi convidado a entrar no ambiente virtual para observar os espaços construídos e 

fazer análise de fidelidade e proporção dos objetos construídos em relação ao 

laboratório real.  Na ocasião, foram identificadas desconformidades em relação à 

proporção das bancadas, que se apresentavam maiores no ambiente virtual.  Foram 

feitos os ajustes, e, em seguida, seguiu-se para a fase seguinte. 

Na etapa seguinte do processo, é preciso fazer levantamento fotográfico 

focando nos detalhes do ambiente e dos objetos que lá se encontram.  Para isso, 

sugere-se a adoção de equipamentos de fotografia de alta resolução, posto que 

quanto maior a qualidade da foto, maior a chance de reprodução dos detalhes.  Neste 

ponto, importante fotografar os objetos internos, ou seja, aqueles próprios do 

ambiente, como também os externos, ou seja, aqueles que estão dentro do ambiente 

mas que não são propriamente de lá.  É o caso, por exemplo, dos objetos das pessoas 

que habitam os ambientes, como bolsas e notebooks. 
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No caso deste trabalho, foram feitas novas visitas ao laboratório, desta vez 

para o levantamento fotográfico dos equipamentos expostos nas bancadas.  

Relativamente ao levantamento fotográfico, foi utilizada a câmera Nikon D5100 para 

que fossem tiradas fotos com alta resolução do ambiente real. 

Passada a fase de levantamento do material fotográfico de alta resolução, 

deve-se seguir para a modelagem e construção em si.  Nesta fase, o desenvolvedor 

deve, de posse do material fotográfico levantado, reproduzir os objetos do ambiente 

com a maior riqueza de detalhes possível. 

No caso deste trabalho, foram modelados os equipamentos do laboratório, 

fotografados na fase anterior.  Preocupou-se em retratar fielmente o cenário 

apresentado no momento do levantamento fotográfico.  Por este motivo, detalhes 

como mangueiras soltas (ver Figura 3.3) e fios desencapados que existiam no 

laboratório real, foram assim modelados no ambiente virtual. 

 

Figura 3.3 - Bancada 1 com mangueira solta. (A) ambiente real.  (B) ambiente virtual.  

 
Fonte: O autor 

 

Ainda sobre os equipamentos, é preciso ressaltar a semelhança com que 

foram construídos no mundo virtual.  A Figura 3.4 ilustra um destilador de nitrogênio no 

laboratório real (A) em comparação com o mesmo equipamento construído no LIIA (B).  

É possível perceber, além da semelhança dos equipamentos, os detalhes como a 

caixa de energia ao fundo, bem como os fios soltos.   
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Figura 3.4 - Equipamento modelado (com reprodução do fio solto).  (A) ambiente real.  (B) 
ambiente virtual.  

 
Fonte: O autor 

 

A etapa seguinte do processo consiste na validação final, oportunidade em 

que o usuário realiza novas observações no ambiente virtual construído com o intuito 

de analisar e verificar alguma desconformidade com o ambiente real.  Neste ponto, 

diferente da primeira validação, todos os aspectos devem ser considerados: desde a 

proporcionalidade dos espaços até os detalhes dos objetos.  Caso alguma 

desconformidade seja verificada, deve-se seguir para a etapa de ajustes para que o 

problema seja resolvido.  Desta forma, a entrega do produto final deve ser sempre 

condicionada à aprovação na fase de validação. 

No contexto deste trabalho, o técnico do laboratório foi mais uma vez 

convidado a percorrer o ambiente virtual e fazer análises sobre a fidelidade e 

proporcionalidade do ambiente, desta vez com foco nos equipamentos e seus 

detalhes.  Neste ponto, nenhuma desconformidade foi anotada pelo técnico, razão 

pela qual procedeu-se à entrega do ambiente virtual imersivo. 
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3.4 Considerações Finais 

Este capítulo descreveu o contexto em que foi construído o ambiente imersivo 

deste trabalho.  Neste sentido, foi descrito o processo que foi criado para auxiliar na 

construção de um ambiente imersivo de aprendizagem, cujo objetivo principal é 

garantir as características de uma ferramenta deste tipo, sobretudo no que diz respeito 

à fidelidade ao ambiente real. 

Além disso, o processo foi testado a partir da instanciação para a construção 

do Laboratório Imersivo da Ilha do Aprender.  Portanto, foram descritas as atividades e 

os atores envolvidos em cada etapa do processo, evidenciando a participação do 

laboratorista como usuário do ambiente real encarregado de validar o modelo 

construído. 

O capítulo seguinte abordará o experimento que foi desenvolvido dentro do 

Laboratório Imersivo da Ilha do Aprender.  Na ocasião, foram colhidos dados dos 

alunos e do laboratorista a fim de que fosse feita uma análise qualitativa dos 

resultados.  Então, foi investigado se o LIIA contribui para a motivação do aluno, 

conforme indica a literatura. 
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4  EXPERIMENTO 

 

Este capítulo apresenta a aplicação dos conceitos apresentados neste 

documento em um experimento real.  Desta forma, procurou-se reproduzir os 

conceitos relatados, aplicando-os no mundo real através da realização de uma 

atividade, que foi desenvolvida no ambiente virtual Ilha do Aprender no Second Life. 

O estudo partiu da hipótese de que um ambiente imersivo de aprendizagem 

resulta em ganho na motivação do aluno, conforme indica a literatura.  Nesse 

contexto, procurou-se comprovar esta afirmativa através deste experimento. 

O capítulo tem início com a descrição do objetivo do experimento no contexto 

de tecnologia aplicada à educação.  Em seguida, é descrito o contexto de realização 

do experimento, seguida da descrição dos participantes da atividade.  Logo depois, é 

abordada a coleta dos dados, para, enfim, discutir sobre a atividade em si, com o 

relato pormenorizado das ações desempenhadas pelas pessoas envolvidas no 

experimento, a saber: alunos e o técnico de um laboratório, que atuou como tutor de 

uma disciplina. 

Passada a fase de descrição da atividade, é apresentada a análise dos 

resultados do experimento, baseada em relatos feitos através de entrevistas e 

conversas informais.  Em seguida, são discutidos os resultados apresentados e por fim 

são feitas algumas considerações finais.  

4.1 Objetivo do Experimento  

O objetivo deste experimento foi investigar a aplicação do conceito de 

aprendizagem imersiva no contexto da EAD, recriando um ambiente real e buscando 

avaliar quesitos como a importância da fidelidade ao ambiente real, interação, 

relevância no mundo real, múltiplas perspectivas e fidelidade ao mundo real como 

aspectos motivadores na aprendizagem imersiva. 

4.2 Contexto do Experimento 

O experimento foi desenvolvido em conjunto com o Departamento de 

Engenharia de Produção do Centro de Tecnologia da Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB), e proporcionou que uma atividade da disciplina Segurança Industrial I do 

curso de Engenharia de Produção fosse ministrada num ambiente modelado dentro da 

Ilha do Aprender. 



 

 
53 

Parte da carga horária dessa disciplina (12h) consiste em uma atividade de 

análise de um ambiente físico específico dentro da UFPB (normalmente algum 

laboratório), para que os alunos possam elaborar um artefato chamado mapa de 

riscos.   

Um mapa de riscos consiste em uma representação gráfica dos fatores que 

podem oferecer prejuízos à saúde dos trabalhadores de determinado lugar.  Para que 

seja desenvolvido, é necessário que seja feita uma observação juntamente com 

questionamentos à pessoa que faz uso daquele ambiente, no caso específico, o 

laboratorista, sobre o funcionamento do laboratório, suas funções e eventuais riscos 

que sua atividade pode gerar. 

Desta forma, foi construída uma réplica do laboratório no ambiente virtual Ilha 

do Aprender, sobre o mundo virtual Second Life.  Depois da construção e 

disponibilização do ambiente, parte de uma turma do curso de Engenharia de 

Produção da instituição utilizou o ambiente virtual para a análise e desenvolvimento da 

atividade, qual seja, o mapa de riscos. 

4.3 Participantes 

O experimento contou com a participação de 5 (cinco) alunos.  Além deles, 

também contribuiu para a análise o laboratorista, que participou da atividade no 

ambiente virtual, atuando como tutor e respondendo aos questionamentos relativos à 

sua atividade profissional naquele ambiente.  No geral, o grupo que utilizou o 

experimento era composto por 5 (cinco) homens e 1 (uma) mulher.  

Como se observa no Quadro 4.1, 4 (quatro) usuários do experimento tinham 

entre 20 (vinte) e 25 (vinte e cinco) anos.  Um tinha entre 26 (vinte e seis) e 30 (trinta) 

anos e outro estava na faixa entre 31 (trinta e um) e 40 (quarenta) anos. 

 
Quadro 4.1 - Usuários por faixa etária 

Faixa etária 

De 20 a 25 anos De 26 a 30 anos De 31 a 40 anos 

4 1 1 

Fonte: O autor 

 

No que se refere à experiência anterior em ambientes imersivos, mais 

especificamente no Second Life, somente um usuário relatou ter usado a ferramenta 

em algum momento anterior.  Relatou, ainda, que isso tinha ocorrido havia mais de um 
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ano e que tinha usado o Second Life para fins de entretenimento e não para fins 

educacionais.  Nenhum usuário relatou conhecimento em ambientes virtuais de 

aprendizagem (como Moodle, TelEduc, por exemplo) nem experiência em cursos ou 

atividades a distância. 

4.4 Organização Preliminar do Experimento 

Para se ter acesso ao Second Life, é preciso fazer um cadastro na 

ferramenta, de modo que a pessoa passa a ser representada por um avatar.  Para que 

essa etapa não se transformasse em entrave para a realização do experimento, os 

avatares dos alunos e do laboratorista foram criados pela equipe da Ilha do Aprender.  

A partir daí, foram enviados e-mails informando que os alunos deveriam entrar na Ilha 

para que fossem feitos os testes iniciais. 

Os alunos e o laboratorista foram estimulados a frequentar a Ilha do Aprender 

na semana que antecedeu a atividade para que fossem apresentados à ferramenta.  

Na ocasião, eram feitos os testes dos recursos essenciais à execução do experimento, 

quais sejam: áudio, vídeo e microfone.  Caso algum usuário apresentasse qualquer 

dificuldade, a equipe da Ilha do Aprender (Figura 4.1) era orientada a oferecer suporte, 

prestando assistência no que se refere ao manejo dos avatares e demais 

configurações através da comunicação via chat de texto da ferramenta. 

 

Figura 4.1 - Avatares de suporte da Ilha do Aprender.   

 
Fonte: Ramos, 2011 

 

De acordo com Bogdan e Biklen (1982), uma das características básicas de 

uma pesquisa qualitativa é que sua fonte direta de dados é o ambiente natural que 

está sendo investigado, isto é, a abordagem pressupõe o contato direto do 

pesquisador com o ambiente que está sendo estudado.  Por isso, as entrevistas foram 

realizadas dentro da própria ferramenta Second Life, utilizando os recursos de bate-

papo por voz e texto da ferramenta. 
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Além das entrevistas, também foram analisadas as conversas informais com 

o laboratorista e o professor da disciplina.  A partir da coleta dos dados através das 

gravações, foram feitas transcrições para um editor de texto. 

Para Alami (2010) et al., a análise qualitativa tem como características a 

estratégia indutiva e o caráter descritivo.  Permite analisar as práticas de um grupo de 

indivíduos e é adequada para investigar mudanças de comportamentos e novas 

tecnologias.  Por este motivo, partiu-se para a análise qualitativa dos dados colhidos, 

com a ajuda da ferramenta NVivo, que auxilia na coleta e classificação dos dados de 

uma pesquisa desse tipo. 

4.5 Coleta dos Dados 

Segundo Flick (2002), a técnica adequada para a descoberta de hipóteses é a 

entrevista semiestruturada, que consiste em aplicação de perguntas definidas 

previamente pelo pesquisador mas que possibilita ao respondente descrever e emitir 

seu ponto de vista sobre o fenômeno investigado, permitindo, inclusive, fugir do tema 

central do questionamento.  Por este motivo, foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas no final da atividade, que serviram de apoio para este estudo.  As 

perguntas que serviram de roteiro para a entrevista foram as seguintes: 

o Como foi sua experiência ao utilizar o ambiente 3D durante a 

atividade? 

o Comparando o ambiente 3D com o laboratório real, qual você 

acha que é melhor para a prática da atividade?  Por quê? 

o Na sua opinião, quais são os pontos positivos do uso do 

ambiente 3D em detrimento às visitas presenciais a um 

laboratório real?  E os negativos? 

o Você encontrou dificuldades no uso do ambiente 3D?  Se sim, 

quais? 

o Se você pudesse mudar alguma coisa no ambiente, o que 

mudaria? 

o Fale sobre a motivação no ambiente 3D quanto aos recursos 

gráficos e fidelidade ao laboratório real. 

o O que você diria sobre a interação dentro do ambiente 3D?  

(Recursos de bate-papo por texto, por voz, etc.)  Esses recursos 

lhe ajudaram no momento da atividade? 
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o Você voltaria a participar de uma experiência educacional num 

ambiente 3D?  Por quê? 

o Você sentiu alguma dificuldade no fato de ter a teoria ministrada 

de forma presencial e a prática no ambiente virtual?  Se sim, 

qual(is)? 

o O uso do ambiente virtual permitiu a aplicação do conhecimento 

adquirido em sala de aula? Por quê? 

o Você sentiu como se estivesse num laboratório real? Caso 

afirmativo, o que você acha que contribuiu para isso? 

4.6 Atividade no Laboratório  

No dia marcado, todos os alunos e o laboratorista compareceram à Ilha do 

Aprender para a realização da aula prática, que foi realizada no laboratório da Ilha.  

Apesar de ter sido estabelecida uma faixa de horário, não chegaram todos os alunos 

no mesmo instante.  Isso ocorreu porque eles estavam com as mais diversas 

atribuições e realizaram a atividade quando possível. 

A aula consistia na observação do laboratório combinada com 

questionamentos ao laboratorista sobre o funcionamento dos equipamentos, 

armazenamento dos produtos etc. 

Inicialmente, os alunos eram recepcionados pela equipe da Ilha do Aprender 

na praça central.  A partir daí, eram encaminhados para o portal de teletransporte para 

que se dirigissem ao laboratório.  Lá, eram recepcionados na ante-sala do laboratório 

pelo avatar do laboratorista.   

Em seguida, percorriam o laboratório, analisando a disposição dos 

equipamentos e a organização destes nas bancadas.  Para melhor visualização dos 

detalhes, foram orientados a utilizar o recurso de zoom da ferramenta. 

Feita a primeira observação dos equipamentos e do laboratório em si, os 

alunos se dirigiam ao laboratorista para fazer os questionamentos.  Esses 

questionamentos eram feitos através de perguntas escritas ou utilizando o bate-papo 

por voz da ferramenta.  O laboratorista os respondia utilizando o mesmo meio utilizado 

pelo aluno. 

As respostas fornecidas pelo laboratorista eram anotadas pelos alunos e 

serviram de base para a realização da atividade que seria o resultado final da aula, 

qual seja, a atividade de mapa de riscos do ambiente. 
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Por fim, terminados os questionamentos, os alunos se desconectaram do 

Second Life.  No entanto, no decorrer da semana, alguns voltaram a visitar o 

laboratório virtual para que fossem observados detalhes esquecidos durante a 

atividade com a presença do laboratorista.  Neste momento, notou-se que os alunos 

precisam de mais tempo para uma análise profunda do ambiente, o que seria 

impossível no laboratório real, dadas todas as dificuldades relatadas neste documento, 

sobretudo no que se refere a horário de agendamento. 

4.7 Resultados 

Esta seção objetiva apresentar os resultados das entrevistas aplicadas aos 

alunos bem como a analisar os dados fornecidos pelo laboratorista.   

A análise foi dividida em duas etapas.  Na primeira, serão discutidas as 

características que contribuíram para a motivação dos alunos durante o experimento, 

levando em consideração as características relatadas pela literatura e já descritas no 

Capítulo 2. Na segunda, serão apresentados os problemas identificados pelos 

envolvidos na atividade. 

4.7.1 Motivação 

Utilizando a ferramenta nVivo, foram identificados cinco grupos de respostas 

que indicam algum benefício no que diz respeito à motivação com uso da 

aprendizagem imersiva, conforme pode ser visto na Erro! Fonte de referência não 

encontrada..  As características identificadas foram: fidelidade, relevância no mundo 

real (que foi dividida em resolução de problemas reais e aplicação do conhecimento 

aprendido), interação, múltiplas perspectivas e conforto. 
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Figura 4.2 - Benefícios do uso da aprendizagem imersiva, segundo os alunos respondentes.   

 
Fonte: O autor 

 

Cada característica indicada como benefício à motivação foi mencionada uma 

ou mais vezes por uma ou mais fontes, conforme ilustra a Figura 4.3. 

 

Figura 4.3 - Benefícios relatados pelos respondentes, extraídos da ferramenta nVIVO.   

 
Fonte: O autor 
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A seguir, serão discutidos os benefícios apontados pelos usuários do 

experimento. 

a) Fidelidade 

A primeira característica a ser examinada como benefício do uso da 

ferramenta (dez relatos por quatro respondentes) foi a questão da fidelidade do 

ambiente virtual em relação ao real.  Sobre isso, a modelagem de todos os 

equipamentos contribuiu para atrair a atenção dos alunos. 

“O laboratório parecia bem construído e com um monte de 

equipamentos que existem realmente no laboratório real”. 

A riqueza de detalhes proporcionado pelo forte apelo gráfico característico de 

um ambiente tridimensional, foi ressaltado em diversas passagens durante a aplicação 

dos questionários. 

“Em se tratando do ambiente virtual, ele representa de maneira muito 

próxima da realidade o ambiente real”. 

Durante o experimento, houve a preocupação em modelar não somente os 

equipamentos do ambiente (estufa, geladeiras, entre outros) mas também aqueles 

objetos de uso cotidiano dos técnicos que utilizam o laboratório, isto é, cadernos, 

mochilas, computador e impressora estavam presentes também no ambiente virtual.  

A riqueza desses detalhes também foi relatada durante o questionário, ressaltando o 

aspecto da fidelidade ao mundo real. 

“Era tudo muito real.  Até o detalhe do computador ligado e a 

impressora que estava na mesa do técnico... Tudo parecia real”. 

Dada a riqueza dos detalhes, a fidelidade do ambiente virtual em relação ao 

real contribuiu para que os alunos se sentissem de fato no mundo real mesmo diante 

da tela de um computador. 

“Me senti como se estivesse num laboratório real porque o ambiente 

gráfico reflete exatamente um ambiente real.  É impressionante a 

semelhança com o mundo real”. 

Todos os equipamentos foram modelados de acordo com o seu estado de 

conservação.  Os equipamentos com avarias no laboratório real, foram também 

construídos no ambiente virtual com as avarias aparentes.  

“Os equipamentos pareciam mesmo de verdade... Dava para ver os 

detalhes de conservação deles”. 
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Além dos equipamentos, a estrutura em si do laboratório também foi 

replicada, o que refletiu na análise dos alunos no que diz respeito à conservação e à 

limpeza do ambiente, fatores importantes que devem ser considerados na atividade 

desenvolvida. 

“Dava pra ver que tinha alguns que estavam precisando de 

manutenção... Ou até de limpeza mesmo...  Dava até pra ver o 

‘remendo’ do ar-condicionado e uns fios soltos”. 

Ainda no que diz respeito à motivação, um respondente relata ter sido a 

experiência mais motivadora em comparação com uma atividade presencial em função 

dos recursos gráficos proporcionados pelo mundo virtual.   

“Às vezes numa aula normal a gente fica ‘voando’ ... Agora não... Eu 

prendi mais minha atenção porque eu estava vendo as coisas em 

3D.  E tudo era igualzinho à realidade”. 

b) Relevância no mundo real 

Outro fator descrito pelos respondentes – citado três vezes por três fontes – 

diz respeito ao fato de que o ambiente auxilia na resolução de problemas reais.  

No decorrer do experimento, o laboratorista explicou em detalhes as funções 

que desempenha no laboratório modelado.  A explicação era acompanhada por visitas 

guiadas aos ambientes do laboratório, de modo que os alunos tinham o “contato” com 

os equipamentos, isto é, visualizavam-no tridimensionalmente, podendo vê-los em 

detalhes.   

“A gente pôde ter contato com o laboratorista e ele nos mostrou 

como era o seu dia a dia... Como era o seu trabalho...  Isso ajudou 

na hora de fazer a atividade porque deu pra sentir como é realmente 

o trabalho dele”. 

A imersão proporcionada pelo experimento representado em três dimensões 

faz a pessoa sentir os problemas enfrentados no mundo real, dado que o experimento 

simula um ambiente que realmente existe.  Além disso, este ambiente é habitado por 

representações humanas (os avatares) das pessoas que realmente ocupam aqueles 

lugares.  In casu, o avatar do laboratorista era representado pelo técnico responsável 

pelo laboratório real estudado. 

“Fora que dá pra a gente sentir logo o problema real da pessoa que 

trabalha lá no laboratório.  Por isso que achei ‘massa’ isso... Era uma 

simulação mesmo da atividade do laboratorista...” 
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A atividade desempenhada na Ilha do Aprender foi o resultado prático de 

aulas teóricas ministradas em sala de aula presencial.  Neste sentido, a aplicação de 

um conteúdo na prática ajuda a fixar melhor o conteúdo ministrado em sala e aula.   

A prática e vivência fora do ambiente da sala de aula proporcionam 

uma visão mais ampla e real daquilo que é transmitido na sala de 

aula.  

Outrossim, os alunos relataram não terem encontrado dificuldades por uma 

parte do assunto ter sido ministrado em sala de aula presencial e outra parte ter sido 

desenvolvida no ambiente virtual imersivo.  O tópico apareceu sete vezes em duas 

fontes da pesquisa. 

“A gente consegue aplicar o que viu na teoria [...]Aí fica mais fácil 

absorver o conteúdo da disciplina”. 

O laboratório virtual permitiu que os alunos vivenciassem o dia a dia do 

técnico, fator importante para o desempenho da atividade. 

“Deu pra a gente aplicar o conteúdo que a gente viu na sala porque a 

gente vivenciou o que de fato acontece no laboratório, 

principalmente, no que diz respeito a Segurança do Trabalho, 

analisando os pontos a serem melhorados, para modificar de forma 

favorável a segurança dos técnicos e do local como um todo”. 

A representação gráfica tridimensional contribui para a análise das 

características do ambiente, ajudando na aplicação na prática do conhecimento 

aprendido. 

“Como era tudo em 3D, deu para analisar os riscos do ambiente do 

laboratório e aplicar a teoria que o professor ensinou na sala”.  

c) Interação 

Foi relatado também o fato de a comunicação via voz ocorrer em tempo real, 

sendo esta característica fundamental para determinar a interação no ambiente.  Tal 

característica foi citada seis vezes por cinco respondentes. 

“A interação é perfeita, principalmente o áudio que ajuda na 

comunicação em tempo real”.  

Durante a realização da atividade, diversos questionamentos eram 

direcionados ao laboratorista utilizando os recursos de bate-papo por voz ou por texto 

disponibilizados pelo mundo virtual.  
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“Sobre a interação no ambiente, achei interessante a opção que a 

gente tem de conversar por voz.  Isso faz com que a gente ache 

realmente que está num ambiente real, porque fica conversando com 

as pessoas.  Por exemplo, na atividade fiz várias perguntas ao 

funcionário... E ele respondeu normalmente... Era como se ele 

estivesse do meu lado”.   

Além disso, os próprios alunos se dirigiam uns aos outros com o intuito de 

trocar informações e conhecimento sobre o assunto específico, promovendo 

discussões sobre o conteúdo didático.  Era, portanto, a interação aluno-aluno síncrona 

materializada, principalmente, no bate-papo por voz.  Tal mecanismo contribuiu para a 

diminuir a sensação de isolamento, fazendo com que os alunos se sentissem 

integrantes de um grupo. 

“Outra coisa: como o chat era aberto, dava para ouvir o que todo 

mundo estava perguntando.  Isso faz com que interaja com todo 

mundo... Todos tiram suas dúvidas sobre o assunto”. 

Além de proporcionar interação aluno-aluno e dos alunos com o laboratorista, 

os recursos do mundo virtual ajudaram na interação dos alunos com a equipe de 

suporte da ferramenta, promovendo a possibilidade de resolver problemas técnicos, 

administrativos, acadêmicos ou didáticos que surgiram durante o experimento. 

“A interação no laboratório virtual é alta. Os recursos ajudaram muito 

para esclarecer todas as dúvidas... E também auxiliar no ambiente.  

Naquela hora que eu não estava conseguindo achar o laboratório 

mesmo... Foi bom porque falei com a pessoa que estava ajudando... 

E ele me levou até o laboratório”. 

A interação ocorreu também entre o laboratorista e a equipe de suporte, como 

pode ser visto no relato: 

“Durante a atividade eu estava em casa, usando meu próprio 

notebook.  No começo teve um momento que eu não estava 

conseguindo falar pelo microfone... Só conseguia ouvir, não falava 

nada, lembra disso? Quer dizer, falar eu falava mas ninguém me 

ouvia... Mas resolvi quando falei com a galera do suporte pelo bate-

papo [por texto]”. 
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d) Múltiplas perspectivas 

Esta característica diz respeito ao fato de que o aluno pode observar um 

fenômeno sob os mais diversos ângulos.  No experimento, um aluno relatou essa 

questão: 

“A gente via em detalhes os equipamentos.  Teve uma hora lá que eu 

tive que dar um zoom pra ver melhor o equipamento... Por isso que 

eu relatei o risco do fio desemcapado... Porque eu consegui ver 

usando o zoom...” 

Além disso, o laboratorista relatou que a mudança na perspectiva 

proporcionada pelo ambiente virtual fez com que ele enxergasse o laboratório por 

outro ângulo, podendo ter uma melhor visualização da organização dos equipamentos.  

Isso indica que a criação do ambiente virtual resulta em ganhos não somente para os 

alunos mas também para os “habitantes” dos ambientes reproduzidos. 

 “Isso [o laboratório imersivo] é bom até pra gente que trabalha no 

laboratório.  Porque a gente fica com uma visão mais ampla, dá pra 

ver melhor as coisas.  Por exemplo, já vi aqui [no laboratório 

imersivo] que a estufa poderia ir pra outro lugar porque aqui onde ela 

está fica esquentando esse outro equipamento aqui...” 

e) Conforto 

O aspecto do conforto foi citado oito vezes por todos os seis respondentes.  

Dois alunos e o técnico do laboratório realizaram a atividade em casa e três alunos no 

trabalho. 

Muitos alunos colocaram este aspecto como o principal benefício da atividade 

virtual, ressaltando que não foi preciso o deslocamento físico até o laboratório da 

universidade em que estudam. 

“O maior fator positivo é a questão do tempo... A gente não precisa 

perder tempo se deslocando... É bem cômodo assim”.  

O trânsito enfrentado no trajeto até a universidade foi relatado por um aluno, 

ressaltando como benefício o fato de não precisar o enfrentar para desenvolver uma 

atividade ou assistir a uma aula num ambiente virtual. 
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“Me senti bem confortável por poder realizar no meu computador, na 

minha casa, uma atividade que demandaria tempo e necessitaria do 

meu deslocamento. Foi bom porque não tive que enfrentar o trânsito 

para ir para o laboratório da universidade.  Para mim, é um ponto 

positivo o conforto de poder realizar as visitas sem a precisar me 

deslocar”.   

A atividade foi marcada para ser realizada durante todo o período da tarde 

(14h às 18h) e os alunos iam chegando no ambiente de acordo com a disponibilidade 

de horário de cada um.  O fato de ter uma faixa relativamente flexível de horário – se 

opondo ao horário rígido das atividades presenciais – foi ressaltado como fator positivo 

para que todos os alunos pudessem conciliar a atividade acadêmica no laboratório 

com suas atividades cotidianas. 

“A melhor coisa nessa atividade é que não há o deslocamento para o 

laboratório, sendo assim fica mais fácil a participação de todo mundo, 

pela disponibilidade de horário [porque] pode ser acessado 

remotamente de qualquer lugar com acesso à Internet”. 

Alguns alunos não tinham disponibilidade de tempo para visitas presenciais 

por conta de suas atribuições laborais.  Muitas empresas não concordam na liberação 

do funcionário, mesmo que para uma atividade acadêmica.  Por esta razão, o 

ambiente virtual ajuda a integrar todos os alunos, inclusive aqueles com pouca 

disponibilidade de tempo. 

“Sem dúvidas, participaria de novo de uma atividade em um mundo 

virtual... Principalmente porque o pessoal do trabalho não libera a 

gente pra fazer essas visitas técnicas presenciais.  [...] O ambiente 

[virtual] é uma opção muito interessante para visitar um ambiente 

sem sair do computador.” 

Além de todo o exposto, a Ilha do Aprender fica disponível 24h por dia no 

Second Life, permitindo o livre acesso a qualquer hora.  Desta forma, o aluno pode 

voltar a acessar sempre que precisar ou achar necessário.  Essa característica traz à 

baila o fato de que alguns alunos necessitam de mais tempo para o desenvolvimento 

de certas atividades porque certos detalhes podem não ser percebidos durante os 

minutos de visita guiada pelo laboratorista.  Assim, através da aprendizagem imersiva 

usando mundos virtuais, o aluno pode revisitar os ambientes em qualquer tempo, o 

que faz com que ele revise os conhecimentos adquiridos. 
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“Depois da visita, eu perguntei se podia voltar lá no laboratório 

[virtual] porque ainda estava com algumas dúvidas.  Aí quando eu 

voltei lá – uns 2 dias depois –, o laboratório ainda estava lá, aberto... 

Vi as coisas e tirei as dúvidas...” 

4.7.2 Problemas  

Não obstante a grande maioria dos respondentes terem ressaltado os 

aspectos positivos da aprendizagem imersiva no mundo virtual, foram relatados 

também fatores que podem ser melhorados, que foram relacionados como problemas 

identificados.  Como pode ser visto na Figura 4.4, os problemas foram: interferências 

externas; a ausência de contato direto; e questões de ordem técnica (locomoção, 

comunicação e requisitos de software e Internet). 

 

Figura 4.4 - Problemas enfrentados durante o experimento, segundo os respondentes.   

 
Fonte: O autor 

 

Um respondente identificou a ausência do contato físico como um problema 

enfrentado, prejudicando o seu desempenho durante a atividade. 
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“Não possibilita o contato direto, palpável e bem próximo com o 

ambiente, o que pode dificultar a análise [da atividade].  A gente não 

vê as pessoas cara a cara aí você acaba sem prestar muita atenção”. 

O mesmo respondente alega a interferência de fatores externos como o 

motivo que mais contribuiu para que não se sentisse envolvido na aula.   

“Você não consegue se envolver 100% com o local.  Como eu assisti 

a aula em casa, tinha muita coisa me atrapalhando... Meu cachorro 

latia o tempo todo e aí eu não conseguia me concentrar pra fazer a 

atividade.  Acabou que eu não consegui fazer todas perguntas pro 

cara do laboratório... Acabei esquecendo...  ‘Ao vivo’ eu prestaria 

mais atenção ao que o laboratorista fosse falar... Não teria 

interferência de outras pessoas... Acho que seria melhor”. 

Apesar de avisado durante o transcorrer da atividade, o aluno não voltou a 

acessar a Ilha do Aprender para revisitar o laboratório e tirar as dúvidas.  Além disso, 

os fatores externos atrapalharam na concentração do aluno, fazendo com que ele 

fizesse pouco uso dos recursos de comunicação da ferramenta. 

“Como na minha casa na hora da aula estava um barulho muito 

grande, não consegui me concentrar.  Por isso, utilizei pouco o chat”. 

Os alunos participaram do experimento utilizando seus próprios 

computadores.  O Second Life possui requisitos para sua instalação e boa navegação.  

Como alguns alunos não possuíam Internet de alta velocidade, ou seus computadores 

não tinham uma capacidade de processamento adequada para a execução do Second 

Life, foram relatados problemas de comunicação e de navegação, decorrentes da 

lentidão na conexão com a Internet 

“Só tive um pouco de dificuldade para andar lá dentro da ilha mas 

acho que foi porque minha Internet é muito lenta”. 

Um respondente relatou que a diferença na velocidade dos planos de Internet 

dos usuários interferiu no entendimento do conteúdo, posto que muitos usuários 

falavam ao mesmo tempo. 

“O que poderia ser modificado é a organização quanto a respeitar a 

ordem que as pessoas falam. Muitas vezes, uma voz atropelava a 

outra e isso dificultava o entendimento. Acredito que isso possa ter 

acontecido em decorrência das diferentes velocidades das internets”. 

 



 

 
67 

 

 

4.8 Avaliação do curso usando o framework de 4 dimensões de De Freitas et al. 
(2006) adaptado 

A Seção 2.5 discutiu a questão da avaliação dos cursos imersivos, ou seja, 

diante da criação de um curso imersivo, como saber se ele atinge os objetivos 

pedagógicos? 

Neste sentido, esta seção visa avaliar a atividade que foi desempenhada no 

Laboratório Imersivo da Ilha do Aprender, utilizando uma versão adaptada do 

framework de 4 dimensões proposto por De Freitas et al. (2006)14. 

O framework apresenta um checklist com perguntas que devem ser 

respondidas para a avaliação de um curso.  Como existem questões de natureza 

pedagógica, este trabalho irá fazer uma adaptação.  Deste modo, serão excluídas as 

questões pedagógicas da avaliação. 

 

CONTEXTO 

Pergunta Resposta 

Qual o contexto para aprendizagem? (p.ex., 
escola, universidade, casa ou uma 
combinação destes) 

Aprendizagem para cursos de nível superior, 
que necessitam da utilização de laboratórios 
para aplicação do conhecimento aprendido 
em sala de aula. 

ALUNO 

Pergunta Resposta 

Quem é o aluno? Estudantes do curso de Engenharia de 
Produção da UFPB, sendo 4 homens e 1 
mulher.  Quatro possuem entre 20 e 25 anos 
e 1 entre 26 e 30 anos. 

Qual a sua “bagagem”? No que diz respeito ao Second Life, somente 
1 aluno havia tido contato com a ferramenta 
– e, ainda assim, esse contato ocorreu havia 
mais de 1 ano.  Para os demais, foi a 
primeira experiência em um ambiente 
imersivo. 

Como o aluno ou grupo de alunos pode No caso do LIIA, o suporte era oferecido 
dentro do próprio ambiente.  Avatares da Ilha 

                                                
14 Escolheu-se o framework de De Freitas et al. (2006) por ser o mais 

difundido na literatura sobre aprendizagem imersiva. 
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receber o melhor suporte? do Aprender estavam conectados no Second 
Life para auxiliar na resolução de problemas 
técnicos.   

De que forma os grupos estão trabalhando 
juntos e qual abordagem colaborativa pode 
ser usada? 

O laboratório permite que o aluno 
desempenhe atividades sozinho ou em 
grupo.  No experimento, trabalhava-se em 
grupo e este grupo agia colaborativamente 
na medida em que utilizam os recursos da 
ferramenta para interagir e construir o 
conhecimento em conjunto. 

REPRESENTAÇÃO 

Pergunta Resposta 

Quais ferramentas devem dar melhor 
suporte às atividades de aprendizagem? 

O suporte era dado através do próprio 
Second Life, através de voz ou texto.  
Quando isto era impossível, utiliza-se do 
contato telefônico a fim de solucionar os 
problemas dos alunos. 

Que nível de fidelidade é necessário para 
atingir os resultados das atividades de 
aprendizagem? 

A ferramenta Second Life permite a 
construção de um ambiente com alto grau de 
fidelidade com o mundo real.  No entanto, a 
limitação se encontra nos hardware no 
usuário: placas de vídeo razoável e Internet 
banda larga são exigências para uma boa 
experiência no Second Life. 

Que nível de imersão é necessário para 
atingir os resultados das atividades de 
aprendizagem? 

A atividade consistia em elaborar um mapa 
de riscos do ambiente.  Por isso, a imersão 
era necessária para que os alunos 
pudessem visualizar o laboratório em 
detalhes, inclusive as suas falhas.  Assim, 
quanto maior o nível de detalhamento e 
imersão, melhores são os resultados da 
atividade. 

 

4.9 Discussão 

Esta seção apresenta as dificuldades apresentadas durante a pesquisa e 

análise do experimento, bem como analisa se o experimento proposto resolve os 

problemas indicados neste documento, sobretudo no que se refere à motivação do 

aluno no ambiente virtual. 

Para a realização do experimento, era preciso que fosse mapeado e 

modelado um laboratório real.  Mais que isso, era necessário reconstruí-lo em 

detalhes, o que significa dizer que tanto os aspectos positivos quanto os negativos 

seriam replicados no ambiente virtual.   
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Por este motivo, encontrou-se certa resistência dos coordenadores dos 

laboratórios visitados para autorizar o experimento, pois, com os pontos fracos em 

evidência, temiam que isso pudesse macular a imagem do laboratório, da instituição 

como um todo ou a sua própria como responsável por aquele setor. 

Por outro lado, a reserva de um laboratório para uma atividade real é um 

processo demorado e negado por muitos coordenadores de laboratório.  Por esta 

razão, identificou-se que a adoção da atividade no mundo virtual auxilia nesta questão, 

pois, uma vez mapeado e construído, o laboratório permanece aberto e seu acesso é 

liberado durante qualquer hora do dia.  Neste sentido, constatou-se, que diversos 

alunos compareceram ao laboratório virtual mesmo depois da atividade guiada pelo 

laboratorista, o que não ocorreu com a parte da turma que fez a visita presencial. 

O problema tratado nesta dissertação diz respeito à aplicabilidade dos 

conceitos de aprendizagem imersiva no intuito de melhorar o processo de ensino e 

aprendizagem no que diz respeito à motivação do aluno usuário de um ambiente 

imersivo.  Desta forma, os resultados mostraram indícios de que a aprendizagem 

imersiva contribui para a motivação do aluno, a partir da percepção das características 

identificadas pela literatura: fidelidade, relevância no mundo real, interação e múltiplas 

perspectivas. 

Além disso, foi identificado que a atividade trouxe benefícios na questão do 

conforto do aluno, já que para a realização da atividade a distância não é necessário o 

deslocamento do aluno.  Contudo, tal característica constitui um benefício da EAD em 

geral, não somente da aprendizagem imersiva. 

Um dos pontos que devem ser ressaltados sobre um estudo qualitativo diz 

respeito ao fato de que esse tipo de estudo procura entender não apenas a reação do 

usuário com a tecnologia mas também o contexto social e o ambiente em que o 

experimento é realizado.  Neste sentido, foi constatado que fatores externos no 

ambiente de estudo do aluno contribuem para a avaliação de seu desempenho.  No 

experimento realizado, identificou-se que o aluno, mesmo diante de um ambiente 

imersivo e com todos os recursos de interação, pode perder o foco na aula caso algum 

fator externo desvie sua atenção. 

Por fim, é de se ressaltar que existe um questionamento no que se refere à 

generalização dos resultados de uma pesquisa qualitativa para um grande número de 

usuários.  Em outras palavras, questiona-se se o estudo pode ser aplicado em outros 

cenários.  Para Strauss e Corbin (2008), o estudo qualitativo não fornece 
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generalizações mas uma melhor capacidade preditiva sobre situações particulares.  

Portanto, replicadas as variáveis e as condições que foram estudadas neste 

experimento, entende-se ser provável alcançar os mesmos resultados que foram 

descobertos neste estudo. 

4.10 Considerações Finais 

O presente capítulo apresentou a aplicação dos conceitos de aprendizagem 

imersiva em mundos virtuais num experimento voltado para a aplicação de uma 

atividade em um laboratório virtual.   

 

O capítulo apresentou o contexto da criação do laboratório que foi construído 

no mundo virtual.  Em seguida, foram analisados os dados resultantes das entrevistas 

concedidas pelos participantes, dividindo-os em benefícios e problemas apresentados.  

Na sequência, foi apresentada uma análise sobre a validade do estudo, ressaltando a 

característica da pesquisa qualitativa no que diz respeito à generalização dos estudos. 

No próximo capítulo, serão apresentadas as conclusões deste trabalho, as 

principais contribuições, bem como as alternativas de trabalhos futuros. 
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5  CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 

 

O desenvolvimento da tecnologia da informação tem como consequência 

mudanças cada vez mais rápidas.  No contexto da Educação, a informática 

desempenha papel importante na medida em que serve como meio para fornecer 

oportunidades educacionais, sobretudo na EAD.  Além disso, novas tecnologias 

podem ser aplicadas para superar os problemas enfrentados em cursos dessa 

modalidade.  Nesse contexto, este trabalho desenvolveu um processo para auxiliar a 

construção de um ambiente imersivo.   

Além disso, o processo foi instanciado através da construção do Laboratório 

Imersivo da Ilha do Aprender, que consiste numa réplica de um laboratório real, criado 

sobre o mundo virtual Second Life. 

Ainda, foi desenvolvida uma atividade com um grupo de alunos da 

Universidade Federal da Paraíba dentro do laboratório imersivo para investigar 

especificamente a questão da motivação do aluno em um ambiente imersivo.  Ao 

término da atividade, foi aplicado um questionário e também transcritas conversas 

informais com os envolvidos na atividade. 

Concluída a coleta dos dados, foi feita a análise e discussão dos resultados 

apresentados.  Neste momento, o foco era nas características que a literatura indica 

como benefícios no que diz respeito à motivação do aluno quando da adoção da 

aprendizagem imersiva. 

5.1 Contribuições 

A construção de um ambiente imersivo em um mundo virtual requer que 

sejam seguidas várias etapas, desde o primeiro levantamento até a entrega do 

produto final.  Neste contexto, é preciso seguir regras visando garantir as 

características de imersão, sobretudo no que se refere à fidelidade em relação ao 

ambiente real.  Sendo assim, não foi identificado na literatura nenhum processo que 

auxiliasse na construção de ambientes imersivos. 

Neste sentido, este trabalho contribuiu com a criação de um processo para 

criação de um ambiente imersivo, visando garantir o realismo do ambiente virtual, uma 

das principais características que contribuem para uma maior motivação do aluno na 

aprendizagem imersiva. 

Além disso, os resultados do experimento aplicado no ambiente imersivo 

construído, mostraram fortes indícios de que a aprendizagem imersiva, utilizando um 
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ambiente virtual construído a partir do processo apresentado, contribui para a 

motivação do aluno.  Foram relatados benefícios que vão ao encontro das 

características motivadoras que a literatura indica, quais sejam: interação, fidelidade, 

múltiplas perspectivas e relevância no mundo real.  Ainda, foi relatada a questão do 

conforto que uma atividade a distância proporciona – o que evidencia uma 

característica não apenas da aprendizagem imersiva mas do ensino a distância em 

geral. 

Também constitui uma contribuição a construção do Laboratório Virtual da 

Ilha do Aprender, onde serão desenvolvidas atividades imersivas dentro do mundo 

virtual Second Life. 

5.2 Lições aprendidas 

Do estudo realizado nesta pesquisa, podem-se elencar algumas lições 

aprendidas.  A primeira delas diz respeito ao fato de que as pessoas responsáveis 

pelos ambientes que vão ser replicados, normalmente, não se mostram dispostas a 

colaborar.  Foi identificado que a rejeição inicial se dava porque os responsáveis 

temiam que o ambiente virtual servisse de base para avaliação por parte dos órgãos 

mantenedores.  No caso desta pesquisa, alguns chefes de laboratórios não foram 

simpáticos à criação do laboratório virtual porque temiam pela exposição dos pontos 

fracos do laboratório.  Neste sentido, a escolha de um ambiente imersivo, bem como 

os estudos que serão desenvolvidos a partir dele, deve envolver todas as pessoas que 

habitam o ambiente.   

Além disso, foi identificado que os recursos tecnológicos ainda constituem 

uma barreira para o desenvolvimento da EAD.  No contexto deste trabalho, verificou-

se que muitos alunos enfrentaram problemas na realização da atividade em função de 

dificuldades técnicas. 

Na sequência são apresentadas algumas alternativas de trabalhos futuros 

que podem ser realizados a partir deste estudo. 

5.3 Trabalhos Futuros 

O presente trabalho aplicou os conceitos de aprendizagem imersiva em um 

experimento pontual e em uma atividade relativamente curta.  Por isso, a discussão 

em torno dos resultados do experimento foram limitadas à questão da motivação do 

aluno.  Nesse contexto, sugere-se, como trabalho futuro, a realização de atividades 

mais duradouras dentro do ambiente imersivo, para que outros fatores – além da 
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motivação – possam ser analisados.  Por exemplo, pode-se examinar se a 

aprendizagem imersiva implica em mais ganhos na aprendizagem no aluno, se 

comparada à aula tradicional. 

Ainda, indica-se incluir mais elementos interativos no ambiente imersivo, de 

modo que o aluno possa manipular os objetos como se estivesse no mundo real.  

Por fim, sugere-se a utilização do processo apresentado neste trabalho, ou de 

variações do mesmo, em novos estudos para criação de ambientes imersivos com 

base em outros laboratórios.  Com isso, pretende-se amadurecer o processo, criando 

outras etapas, que não foram vislumbradas durante a realização deste trabalho. 
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