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Ilha do Aprender 
Um Ambiente para EAD no Second Life 

RESUMO 
As demandas do mercado atual por profissionais, cada vez mais, qualificados 

levaram a uma explosão na procura por cursos os mais diversos, notadamente os 

cursos de educação a distância – EAD.  Nesses cursos, professores e alunos estão 

separados fisicamente no espaço e/ou no tempo, o que dificulta a interação entre 

eles. Por outro lado, o avanço da tecnologia de Internet, da WEB e dos LMS –

Learning management Systems possibilitaram a criação de novas formas de 

interação em rede, através de comunicação mediada por computador, e tentam  

minorar problemas inerentes à EAD, como o isolamento do aluno de EAD, a falta de 

senso de grupo, a baixa interatividade, a evasão, entre outros. Todavia, plataformas 

como os LMS praticamente ignoram a fisicalidade de um ambiente de aprendizagem 

e não contribuem para que se estabeleça uma relação maior do aluno com o 

professor e a instituição, para que o estudante se sinta confortável para resolver 

suas dificuldades.  Em 2003, surgiu a tecnologia Second Life 3D (SL) que permite a 

construção de ambientes virtuais tridimensionais. Esta nova tecnologia apresenta 

um grande potencial para desenvolvimento de ambientes virtuais em que é possível 

resgatar parte da fisicalidade do ambiente real. Além disso, os usuários do SL são 

representados por  avatares e podem ter uma sensação maior de presença física. 

Esta sensação de  presença facilita a socialização e a colaboração entre os 

personagens, o que pode ajudar a resolver os problemas de EAD.  Nesse contexto, 

este trabalho apresenta um experimento realizado no ambiente virtual – Ilha do 
Aprender, modelado na Plataforma Second Life 3D. O experimento constou da 

realização de um curso de capacitação para estudantes universitários, no qual foi 

investigado se a Ilha do Aprender contribuía para o resgate de parte da fisicalidade 

de um ambiente de aprendizagem visando o aumento da interação e motivação dos 

alunos. Os resultados mostraram indícios de que o a Ilha contribuiu para resgatar 

parte da fisicalidade do ambiente de aprendizagem e com isso estimulou a formação 

de um senso de grupo entre os participantes e facilitou a interação e colaboração 

entre eles. 

   
Palavras-chave: Educação a Distância, Interação, Second Life, Ilha do Aprender. 
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Island Learning 
An Environment for Distance Education in Second Life 

 
ABSTRACT 

The current market demands by professionals, increasingly skilled led to a surge in 

demand for all kinds of courses, especially courses in distance education. In these 

courses, teachers and students are physically separated in space and / or time, 

which makes harder the interaction between them. On the other hand, the advance 

of Internet technology, the Web and LMS-Learning Management Systems enabled 

the creation of new forms of networked interactions, through computer-mediated 

communication, and try to alleviate the problems inherent in distance education, as 

the isolation students, lack of sense of group, low interactivity, evasion, among 

others. However, LMS platforms as virtually ignoring the physicality of a learning 

environment and do not contribute to establish a greater relationship with the teacher 

of the student and the institution for the student to feel comfortable to resolve their 

difficulties. In 2003 came the Second Life 3D technology (SL) that allows the 

construction of three-dimensional virtual environments. This new technology has 

great potential for development of virtual environments in which you can redeem part 

of the physicality of the real environment. In addition, users of SL are represented by 

avatars and can have a greater sense of physical presence. This sense of presence 

facilitates socialization and collaboration between the characters, which may help 

solve the problems of distance education. In this context, this paper presents an 

experiment in a virtual environment - Island of Learning, modeled in 3D Second Life 

Platform. The experiment consisted of conducting a training course for college 

students, in which it was investigated whether the Island of Learning contribute to the 

recovery of part of the physicality of a learning environment aimed at increasing 

interaction and student motivation. The results showed evidence that helped him to 

the island to rescue part of the physicality of the learning environment and thus 

stimulated the formation of a sense of group among the participants and facilitated 

the interaction and collaboration. 

 

Keywords: Distance Education, Interaction, Second Life, Island Learning 
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1 INTRODUÇÃO 

  

A Educação tem sido um dos principais instrumentos de mudança da 

sociedade ao longo do tempo, em particular no tocante à inclusão e à diminuição 

das desigualdades sociais. Atualmente, as demandas do mercado exigem 

profissionais, cada vez mais, especializados. Isso levou a uma explosão de cursos 

diversos. No entanto, as mesmas demandas deste mercado competitivo faz com que 

a Educação tradicional, presencial, não seja suficiente. Este tipo de demanda 

auxiliou na investigação de novas formas de ensino, que independem do espaço 

físico – estas modalidades são chamadas de Educação a Distância e Mista. Este 

contexto alavancou, sobremaneira, a modalidade a distância, onde os profissionais 

podem se qualificar nos horários e nos ambientes mais convenientes.  

Segundo dados do Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a 

Distância – AbraEad (2008), o Brasil teve 2,504 milhões de alunos matriculados em 

cursos a distância em 2007. Desse total, 972,826 mil estudantes fizeram esses 

cursos em instituições credenciadas pelo Ministério da Educação. Os demais 

estudantes, cerca de 1,531 milhão, realizaram cursos livres de relevância regional 

ministrados pela Fundação Bradesco, pela Fundação Roberto Marinho, pelo SESC, 

pelo SENAC, pelo SEBRAE, como também cursos coorporativos.  

Recentemente, o CensoEAD.br (2010) divulgou que 2,648 milhões de 

alunos estudaram a distância em 2009 no Brasil, gerando um aumento de cerca de 

145 mil estudantes em relação a 2007. Além disso, houve também um crescimento 

grande do número de cursos disponíveis. Por exemplo, em 2008, foram lançados 

269 novos cursos, um acréscimo de 90% em relação ao ano anterior de 2007 

(CensoEAD.br, 2010).  Face ao exposto, verifica-se uma demanda crescente por 

cursos a distância no Brasil. 

Os cursos a distância têm como característica a separação física entre o 

professor e o aluno no espaço e/ou no tempo (KEEGAN, 1983). Isso impede uma 

relação presencial entre os envolvidos nesse processo educacional.  

Segundo Coelho (2002), a falta de uma relação presencial diminui a 

interação entre eles, contribuindo para problemas de EAD, como o isolamento do 

aluno, a falta de senso de grupo, a baixa interatividade e a evasão.  
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Por outro lado, os avanços da tecnologia de Internet, da WEB e dos LMS 

– Learning Management Systems possibilitaram novas formas de interação em rede, 

através de comunicação mediada por computador, e tentam resolver esses 

problemas de EAD. Todavia, os LMS não resgatam as características físicas de um 

ambiente de aprendizagem, o que pode contribuir para o estabelecimento de uma 

relação maior do aluno com o professor e a instituição.    

Em 2003, surgiu o Second Life 3D, uma plataforma que apresentava 

funcionalidades interessantes para a criação de ambientes de aprendizagem 

tridimensionais, onde os alunos podem ter uma sensação maior de presença física e 

assim aumentar a interação e colaboração entre eles, diminuindo o sentimento de 

isolamento, comum aos ambientes de EAD (MATTAR, 2009).   

Nesse contexto, este trabalho visou a averiguar se o uso do Second Life 

3D, para mediar o processo educacional a distância, contribui para a solução de 

problemas do isolamento do aluno, falta de motivação, baixa interatividade, falta de 

colaboração e  evasão. Para tanto, o projeto incorporou aspectos sociais, 

emocionais e, principalmente, os aspectos físicos de um ambiente de aprendizagem. 

 

1.1  Objetivo Geral 

 

O objetivo deste trabalho é demonstrar que um ambiente virtual – ‘Ilha do 

Aprender’ – projetado para resgatar parte da fisicalidade de um ambiente de 

aprendizagem,  implementado no Second Life 3D, contribui para o aumento da 

interação e da motivação dos alunos de cursos a Distância.  

 

1.2  Objetivos Específicos 

 

• Especificar e implementar o ambiente virtual – Ilha do Aprender, 

modelado na plataforma Second Life 3D.  

• Avaliar como acontecem as interações em cursos ministrados no 

Second Life 3D, investigando os processos de interação e 

colaboração entre os estudantes e entre estudantes e professores. 

• Analisar o uso do ambiente virtual - Ilha do Aprender - como fator 
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motivacional do aluno, com foco na minimização do isolamento do 

aluno, a falta de sentimento de estar inserido em um grupo e a 

evasão do aluno de EAD.  

 

1.3     Metodologia 

 

Para alcançar o objeto do estudo, inicialmente, procurou-se identificar o 

material bibliográfico ligado ao tema, envolvendo consultas em livros, em artigos 

científicos, em sites na Internet e em demais publicações. Feita a seleção do 

material, foi realizada a leitura e a análise dos textos selecionados, resultando na 

revisão bibliográfica. 

Concluída a etapa da revisão bibliográfica, foi iniciado o processo de 

especificação e de implementação do ambiente virtual ‘Ilha do Aprender’, modelado 

na plataforma Second Life 3D, buscando-se utilizar todo o potencial de interatividade 

disponível na tecnologia.   

Em seguida, foi ministrado um curso de 16 horas aula na Ilha do 

Aprender. Ao seu término, foi aplicado, junto aos participantes do curso, um 

questionário on-line, criado de forma estruturada para avaliar os aspectos de 

motivação, de interação, de colaboração de evasão e aprendizado dos alunos. 

Uma vez coletados os dados, foi feita uma análise destes, no intuito de 

entender como o ambiente influencia na melhoria da interatividade e da colaboração 

entre os estudantes.  

Por fim, foi produzido um relatório de forma descritiva, no qual estão 

apresentados os dados tabulados, bem como confrontados com a proposição objeto 

da pesquisa e do referencial teórico pesquisado. 

  

1.4  Organização do Trabalho 

 

O trabalho foi organizado da seguinte forma: 

• Capítulo 2 – Neste capítulo, são abordados conceitos de EAD, sua 

evolução e seus desafios. Depois, discutem-se as plataformas para 

EAD, os principais aspectos dos LMS - Learning Management 
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Systems e, em seguida, descreve-se a plataforma virtual Second 

Life 3D. 

• Capítulo 3 – No capítulo 3, é apresentado o ambiente virtual – ‘Ilha 

do Aprender’, com foco na descrição de suas funcionalidades 

desenvolvidas em 3D e suas vantagens para o aluno de EAD.   

• Capítulo 4 – Este capítulo é dedicado ao experimento que foi 

realizado. Nele, foi descrito o objetivo do experimento, sua 

organização, como aconteceu o treinamento de ambientação dos 

alunos participantes do experimento e como se processaram as 

aulas na Ilha do Aprender. Depois, foram apresentados os 

resultados obtidos do experimento com uma discussão 

subsequente das razões dos resultados obtidos.    

• Capítulo 5 – Neste capítulo, registram-se as conclusões, as 

contribuições do trabalho aqui apresentado e sugerem-se alguns 

trabalhos futuros.  
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2 EDUCACÃO A DISTÂNCIA 

Neste capítulo, são abordados alguns conceitos de EAD, sua evolução e 

os maiores desafios enfrentados por esta modalidade de ensino. Em particular, 

serão discutidas a necessidade de prover interatividade, promover colaboração entre 

alunos e a necessidade de encontrar formas de minorar a evasão do aluno de EAD. 

Depois, discutem-se as plataformas para EAD, os principais aspectos dos LMS - 

Learning Management Systems e, em seguida, descreve-se a  plataforma virtual 

Second Life 3D, que tem sido utilizada como mecanismo para várias abordagens de 

EAD. 

2.1 A Evolução da EAD  

A Educação a Distância tem sido definida, ao longo do tempo, com base 

nas  características que a diferenciam em relação a outros processos de ensino-

aprendizagem, como: o ensino presencial e o estudo individual.  

Segundo Keegan (1983), são características da EAD: a separação física 

entre o professor e o aluno no espaço e/ou no tempo; a existência de um 

planejamento dirigido para condução dos estudos; a mediação da comunicação 

entre o professor e o aluno por algum tipo de tecnologia; a possibilidade de 

encontros ocasionais com fins didáticos e de inclusão social.  Moore e Kearsley 

(2010) corroboram as colocações de Keegan (1983), e colocam ainda que a EAD 

exige técnicas especiais para criação de cursos e de instruções, além de uma 

comunicação por meio de várias tecnologias e dispositivos organizacionais e 

administrativos especiais.  Esta visão é compartilhada por Valente e Mattar (2008, 

p.19) que definem EAD como “[...] uma modalidade de educação em que 

professores e alunos estão separados, planejada por instituições e que utiliza 

diversas tecnologias de comunicação [...]”. 

Silva (2008) considera que a EAD facilita o acesso à informação para um 

amplo contingente de pessoas, que podem realizar um aprendizado baseado em 

novos conceitos, novos valores, novos princípios de relacionamento fazendo uso 

dos conceitos de flexibilidade, cooperação e interatividade.  

 No Brasil, a EAD foi reconhecida como modalidade de ensino através da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB 9.394). Segundo o Anuário 
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Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância – AbraEad (2008),  cerca de 

2,5 milhões de brasileiros estudaram a distância no ano de 2007. O estudo incluiu 

instituições credenciadas pelo sistema de ensino, bem como projetos promovidos 

por entidades como a Fundação Bradesco, a Fundação Roberto Marinho e o Grupo 

S (SESI, SENAC, SEBRAE). O quadro 2.1 apresenta um resumo dos projetos de 

EAD brasileiros, segundo a AbraEAD 2008. 

 
Quadro 2.1–Brasileiros que estudaram a distância em 2007  

Promotores dos cursos Cursos 

N. de 

Alunos 

Instituições credenciadas 
e cursos autorizados 

pelo Sistema de Ensino  
EJA, Fundamental, Médio, Técnicos, 
Graduação, Pós-graduação 

972.826 

Educação corporativa e 
Treinamento em 41 

empresas  

Formação de funcionários, colaboradores e 
fornecedores 

582.985 

SENAI 
Formação inicial e continuada de trabalhadores 
(exclui os cursos de formação técnica de nível 
médio e de pós-graduação) 

53.304 

SEBRAE 

Cursos para empreendedores: Análise e 
planejamento financeiro; Aprender a apreender; 
Como vender mais e melhor; De olho na 
qualidade; Iniciando um pequeno grande 
negócio e Desafio SEBRAE 

218.575 

SENAC 

Programas compensatórios de Matemática e de 
Português e cursos de formação inicial e 
continuada nas áreas de Informática, Gestão, 
Comércio, Saúde e Turismo e Hospitalidade. 

29.000 

CIEE Cursos de iniciação profissional 148.199 
Fundação Bradesco Escola Virtual 164.866 

OI Futuro Tonomundo 175.398 
Secretaria de Educação 
a Distância do Ministério 

da Educação 
(Seed/MEC) 

Proformação, Proinfantil, Tecnologias na 
Educação e Formação pela Escola 8.552 

Governo do Estado de 
São Paulo 

Rede do Saber: Crônica na Sala de Aula, Se 
Toque, Progestão, Viva Japão, PEC Formação 
Universitária Município, Curso de Pregão 
Eletrônico, Convênio com Escola Paulista de 
Magistratura, Videoconferências do Centro 
Paula Souza, Curso de Iniciação Funcional 
para Assistentes Sociais do Tribunal de Justiça. 
/ Departamento de Informática Educativa 
(DIE/FDE):Interaction Teachers, Interaction 
Students.  

119.225 
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Fundação Telefônica 

Educarede (Projetos Minha Terra, Memórias 
em Rede, Coisas Boas 2007 e Rede de 
Capacitação) 9.000 

Fundação Roberto 
Marinho 

Telecurso TEC e Multicurso Ensino 
Fundamental, Tecendo o Saber, Projetos de 
Formação Educacional, Travessia e Poronga 

22.553 

TOTAL   2.504.483 
Fonte: (INSTITUTO MONITOR, 2008) 

 

 Em 2010, o Relatório Analítico da Aprendizagem a Distância no Brasil 

(CensoEaD.br, 2010) registrou que os estudantes de EAD em 2008 foram 2.648.031 (ver 

quadro 2.2) o que representou um crescimento de 5,73% em relação ao ano anterior.  

 

Quadro 2.2 - Brasileiros que Estudaram a Distância em 2008 

Tipo de Levantamento 
Número de 

Alunos Descrição 

Instituições Credenciadas 10.750.272 
Alunos de instituições credenciadas 
para ministrar EAD pelo Sistema de 
Educação 

Cursos Livres 1.074.106 

Alunos de 42 instituições que 
oferecem cursos livres a distância 
(exemplos: Senac, Senai, Fundação 
Bradesco, Alumni, Portal Educação) 

Educação Coorporativa 498.653 

Alunos de 32 empresas ou instituições 
que ministram cursos a distância para 
seus próprios funcionários ou 
colaboradores (exemplos: 
Itaú́/Unibanco, Petrobras, Vale, Xerox) 

Total 2.648.031   
Fonte: CensoEAD.BR, 2010/Abed 

 

Como se pode verificar, a EAD tem contribuído para ampliar as 

oportunidades para pessoas que desejam realizar uma capacitação continuada, 

possibilitando que realizem cursos, que estão sendo ministrados em outras 

localidades, o que não é possível por meio do sistema tradicional de ensino.  

De acordo com Moore e Kearsley (2010), pode-se identificar cinco 

gerações de EAD. A primeira geração usava o texto como mídia e a 

correspondência para fazer a instrução. A segunda geração diz respeito ao ensino 
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através do rádio e da televisão. A terceira caracterizou-se pela invenção de uma 

nova forma de organização da Educação, notadamente com a implementação das 

universidades abertas. Na década de 1980, surge a quarta geração de EAD, 

caracterizada pelo uso da tecnologia de teleconferências, possibilitando a realização 

de cursos, por áudio e videoconferência, com interação em tempo real, e 

transmitidos por telefone, satélite, cabo e redes de computadores. E, finalmente, a 

quinta geração e mais recente, associada ao ensino e ao aprendizado on-line em 

ambientes virtuais, baseados em tecnologias da Internet.   

Valente e Mattar (2008) classificaram a educação a distância em três 

gerações, de acordo com as formas de interação disponíveis com o professor, a 

saber: EAD 1.0, EAD 2.0 e EAD 3.0. A EAD 1.0 está associada ao uso de mídias 

clássicas como os correios, o rádio e a televisão.  Nessa geração de EAD, o 

processo de ensino-aprendizagem acontece, primordialmente, através da postagem 

de material impresso. Assim, professores ministram suas aulas e recebem feedback 

do aprendizado do aluno, através da aplicação de exercícios e testes, postados nos 

correios. Neste processo de comunicação unilateral assíncrona, os alunos não têm 

como tirar suas dúvidas com os professores, na hora em que elas se apresentam, 

nem serem avaliados de forma ágil.  

A EAD 2.0 está vinculada ao uso intensivo da Internet e dos LMS – 

Learning Management Systems (VALENTE; MATTAR, 2008). A tecnologia de 

Internet e a evolução dos sistemas distribuídos como a Web 1.01 originaram 

inúmeras mídias para comunicação mediada por computador, como o e-mail, chats 

e fóruns.  

Com o crescimento e maior disponibilidade da conexão de banda larga e 

a evolução da WEB 1.0 para WEB 2.02 é possível se verificar um novo marco no 

aprendizado virtual. As ferramentas da  WEB 2.0 como os blogs, os wiks, os 

podcasts e as redes sociais ( Orkut, Facebook), possibilitaram a existência de um  

processo de ensino-aprendizagem de EAD que enfatiza o conhecimento coletivo 

(VALENTE; MATTAR, 2008). Diante da diversidade dessas novas tecnologias, 

surgiu a demanda por sistemas que pudessem melhor gerenciar e aplicar as 

                                                
1 A Web 1.0 é um sistema distribuído onde somente é possível fazer download de materiais. O 
usuário somente pode ir a um site e pegar algo (VALETE; MATTAR, 2008). 
2 A WEB 2.0  é um sistema distribuído, onde é possível fazer download e upload, ou seja, o usuário 
tanto pode ir em um site e pegar algo como deixar algum conteúdo (VALETE; MATTAR, 2008). 
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atividades de EAD, tendo assim se originado os LMS – Learning Management 

System (COUTINHO, 2009) ou ambientes virtuais de aprendizagem, como o 

Moodle3,  o Blackboard4, o WebAula5 e o Amadeus6. 

Valente e Mattar (2008) apontam para uma EAD 3.0 associada ao uso de 

plataformas com recursos tridimensionais.  Essas plataformas 3D possibilitam o 

desenvolvimento de cenários para utilizações diversas, como: entretenimento, 

negócios e educação.  A seguir, serão discutidos alguns dos principais desafios da 

EAD, e apontadas as suas relações com as diversas plataformas existentes. 

 

2.2 Desafios 

Apesar de todo o arsenal tecnológico disponível para uso na EAD 

atualmente, como: a Internet de banda larga, a WEB 2.0, os LMS, de nada adianta 

se o aluno não se sente confortável para interagir, colaborar, e nem ter espaço para 

estabelecer uma relação com o professor e resolver suas dúvidas e angústias em 

tempo real. 

Nesse sentido, o processo de interação e colaboração de EAD tem sido 

objeto de estudo de pesquisadores como Moore (1993) e Valente e Mattar (2008),  

visando a melhorar o aprendizado do aluno e a minorar os problemas de isolamento 

e de evasão do aluno de EAD (TORI, 2010). 

  

2.2.1 Interação 

Uma das características da EAD é a separação física e/ou temporal entre 

alunos e professores (KEEGAN, 1983), o que influencia o processo de ensino 

aprendizagem (VALENTE; MATTAR, 2008). 

  Moore (1993) desenvolveu o conceito de ‘distância transacional’, 

baseado em que professores e alunos estão mais ou menos próximos em um curso 

a distância, dependendo de suas ligações pedagógicas e psicológicas, 

independentemente da distância geográfica ou temporal que os separa.  Nesse 

                                                
3 http://www.moodle.org.br 
4 http://www.blackboard.com 
5 http://www.webaula.com.br 
6 http://amadeus.cin.ufpe.br 
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sentido, são consideradas três variáveis pedagógicas que influenciam a distância 

transacional: a interação, a estrutura dos programas educacionais, e a natureza e o 

grau de autonomia do aluno (VALENTE; MATTAR, 2008). Para Maia e Mattar 

(2007), quanto maior interação houver entre os atores – professores e alunos – na 

EAD, menor será a distância transacional entre eles. Moore (1989) elenca três tipos 

de interação em um curso de EAD: a interação aluno-professor, a interação aluno-

aluno e a interação aluno-conteúdo.  

INTERAÇÃO ALUNO - PROFESSOR 

A interação aluno – professor é a que fornece motivação e feedback ao 

aluno, podendo acontecer através de uma comunicação síncrona ou assíncrona 

(MATTAR, 2009). É importante salientar que o feedback do professor para o aluno 

não pode ser demorado. A interação acontece em uma via de mão dupla. Para que 

seu ciclo se complete, é necessário que o aluno (agente originador da mensagem) 

receba o feedback do professor (agente-alvo), tendo ainda em mente a mensagem 

original que deu início ao processo de interação. Caso contrário, a interação não é 

completada (YACCI, 2000 apud MATTAR, 2009).  

Dessa forma, a interação professor-aluno permite ao aluno tirar dúvidas, 

discutir sobre o seu aprendizado, ser incentivado pelo professor ou não, a trilhar 

determinados caminhos na elaboração de trabalhos escolares, avaliar se está 

conduzindo seu aprendizado de forma produtiva. Esse tipo de interação contribui 

para a motivação do aluno. Ela dá ao estudante a percepção de que ele não está só 

e que o professor está acompanhando o seu desenvolvimento acadêmico.    

INTERAÇÃO ALUNO - ALUNO 

A interação aluno-aluno envolve aspectos sociais e promove o 

aprendizado colaborativo e cooperativo.  Esse tipo de interação pode ocorrer de 

forma síncrona ou assíncrona, possibilitando que os alunos criem vínculos de 

amizade e se tornem parte de um grupo com os mesmos objetivos. Isso facilita que 

os alunos trabalhem em equipe, promovam  discussões sobre o conteúdo didático, 

exerçam senso crítico sobre um determinado assunto, gerando feedback uns para 

os outros.  Dessa forma, a interação cria expectativa e motivação nos alunos, 

enquanto aguardam o feedback dos colegas diminuindo também sua sensação de 
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isolamento (MATTAR, 2009).  

Para isso, é necessário que o professor-tutor colabore para construção de 

um diálogo coletivo entre os seus estudantes, utilizando os diversos tipos de 

ferramentas tecnológicas disponíveis atualmente, como o chat, o fórum e o blog. O 

envolvimento dos alunos em atividades coletivas, como em um fórum, possibilita que 

eles tenham oportunidade de se expressar, de interferir nas reflexões de outros e 

também de receber interferências em suas reflexões, dar continuidade a um assunto 

a partir da constituição feita inicialmente por outro, completando, dessa forma um 

ciclo de interações, que podem produzir novas possibilidades de aprendizagem  

(KRATOCHWILL; SAMPAIO, 2006). 

INTERAÇÃO ALUNO – CONTEÚDO 

A interação aluno-conteúdo diz respeito as forma dos alunos terem 

acesso ao conteúdo. Além disso, poderem customizar o seu material de 

aprendizado, inclusive podendo contribuir para seu aperfeiçoamento.  Atualmente, 

as tecnologias têm facilitado, cada vez mais, a produção e edição de conteúdos, 

sejam: em áudio, em texto, em imagem ou vídeos (MATTAR, 2009).   

Dessa forma, alunos podem trabalhar o conteúdo didático fornecido pelo 

curso e dar um caráter pessoal, podendo inclusive mudar o tipo de mídia antes de 

consumi-lo.  Por exemplo, o aluno recebe um texto escrito em papel e grava o texto 

para ouvi-lo em um gravador.  Assim, ele pode interagir com o conteúdo enquanto 

pratica uma atividade como caminhar ou mesmo quando se desloca para o trabalho, 

seja em trens, em ônibus, adequando a forma de consumir o conteúdo didático ao 

seu estilo de vida.  

Outros tipos de interação possíveis são: a interação de professores e 

alunos com a equipe de suporte do curso de EAD  e a interação aluno-professor-

conteúdo com o ambiente de aprendizagem (MATTAR, 2009).   

INTERAÇÃO PROFESSORES E ALUNOS- EQUIPE DE SUPORTE DE EAD 

Esse tipo de interação promove para alunos e professores a possibilidade 

de resolverem problemas do cotidiano inerentes a um curso a distância (MATTAR, 

2009).  Assim, é através da interação de alunos e professores com a equipe de 

suporte de EAD, que são facilitadas: a solução de falhas nas tecnologias utilizadas 
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pelo curso, a disponibilização de conteúdos didáticos, a obtenção de informações 

sobre o curso e a regularização acadêmica e financeira do aluno.  

INTERAÇÃO PROFESSOR-ALUNO-CONTEUDO – AMBIENTE DE 

APRENDIZAGEM 

Segundo Valente e Mattar (2007), esse tipo de interação tem sido 

praticamente ignorado na literatura de EAD. No entanto, os autores defendem que 

experiências pedagógicas realizadas em mundos virtuais, principalmente no Second 

Life 3D, têm mostrado que espaços de aprendizagem, desenvolvidos de forma 

atrativa e lúdica, têm produzido uma interação mais intensa e prazerosa, entre 

professores, alunos e conteúdo.  

Dessa forma,  verifica-se a importância das plataformas de aprendizagem 

incorporarem mecanismos que possibilitem todos  esses tipos de interações.   

 

2.2.2 Colaboração 

 O advento da Internet e dos sistemas distribuídos como a Web 1.0 

propiciou  as condições para que professores e alunos de EAD trabalhassem de 

forma colaborativa a distância. Essas tecnologias deram origem a inúmeras mídias 

para comunicação mediada por computador, como o e-mail, os chats, os fóruns, e a 

possibilidade de construção de salas de aulas on-line, que favorecem modelos 

pedagógicos colaborativos.  

  As salas de aula on-line permitem que os participantes da turma se 

comuniquem diretamente uns com os outros, que seja individualmente ou em grupo.  

Os participantes do grupo podem acessar a sala de aula on-line de qualquer lugar e 

a qualquer hora, bastando ter acesso a uma conexão de Internet. Dessa forma, eles 

podem, conjuntamente, desenvolver uma reflexão crítica e uma análise dos temas 

postados para discussão.  A interação via comunicação mediada por computador 

exige que os estudantes organizem suas ideias e pensamentos e depois, através da 

palavra escrita, postem conteúdo para ser compartilhado pelos colegas, de forma 

que eles possam entender suas reflexões e comentar, realizando, assim, tarefas de 

exercício intelectual (WARSCHAUER, 1997; HARASIM; et al., 2005 apud TELES, 

2009).  



 

 
 

 

26 
 

Com o surgimento da WEB 2.0 um novo conceito de comunicação é 

estabelecido na rede, de sorte que a comunicação anteriormente praticada na WEB 

1.0 de forma unilateral de um para um ou um para todos passa a acontecer na forma 

de muitos para muitos. A possibilidade de uma comunicação e interação multilateral 

na rede, através de ferramentas WEB 2.0 como blogs, wikis, podcasts e youtube, 

aumentou as  condições para construção de uma inteligência coletiva7 (LEVY, 1998), 

nos cursos de EAD.  

Segundo Nonaka e Takeuchi (1997), o processo de criação do 

conhecimento é fruto da interação contínua de indivíduos, que partilham 

conhecimentos tácitos8 e explícitos9.  Para esses autores, o conhecimento é 

inicialmente individual e depois desenvolvido de forma coletiva, através de 

contribuições individuais e interações feitas dentro de um grupo por meio de 

diálogos e debates. Assim, é cada vez mais notória a demanda por ferramentas que 

favoreçam a interação efetiva entre estudantes, para que se possa ter uma 

construção de conhecimento cada vez mais eficaz. 

Como se verifica, os recursos da WEB 2.0 promovem as condições para o 

aluno de EAD colaborar na construção do desenvolvimento do conteúdo didático 

(VALENTE; MATTAR, 2008), não estando mais sujeito a ser um mero elemento 

passivo do processo de ensino-aprendizado, nos moldes de uma educação 

bancária10 (FREIRE, 2005). 

Essa nova realidade permite que a construção do conhecimento seja feita 

a partir da colaboração de qualquer um dos atores – professor e/ou alunos – 

envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, em uma comunicação de todos 

com todos (SILVA, 2003). Dessa forma, essas novas ferramentas tecnológicas de 

comunicação criam novos papéis para os atores – professores e alunos – do 

processo de ensino e aprendizagem. 

 

 
                                                
7 Levy (1998, p.28)  define inteligência coletiva “como enriquecimento mútuo das pessoas (....). Ninguém sabe tudo, todos 
sabem alguma coisa, todo o saber está na humanidade”. 
8  Conhecimento tácito – Conhecimento de caráter pessoal inerente à habilidade de uma pessoa.  É difícil de ser 
transmitido.  
9 Conhecimento explicito – Diz respeito a um conhecimento fácil de ser materializado por meio de documentos 
em texto,  sons, imagens e vídeos. 
10 Educação Bancária – Paulo Freire denominava de Educação Bancária o processo de aprendizado em que o 
aluno é um simples receptor de informação do professor. 
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Segundo Lévy (2000, p.171) 
 
 “[...] a função do professor não pode mais ser uma difusão dos 
conhecimentos, que agora é feita de forma mais eficaz por outros 
meios. Sua competência deve deslocar-se no sentido de incentivar a 
aprendizagem e o pensamento [...]”.    
 
 

Barreto (2002) corrobora o colocado por Lévy (2000), afirmando que o 

papel do professor, a quem chama de professor-tutor, “[...] é  mediar a 

relação/interação educativa estabelecida entre o aluno e o conteúdo a ele 

apresentado, entre o aluno e o professor e entre o aluno e os outros alunos [...]”.  

Assim, cabe ao professor criar espaços que favoreçam e estimulem a interação 

entre ele e os alunos e entre os alunos entre si.  

Dessa forma, é preciso que sejam disponibilizadas para os professores 

tecnologias adequadas para que eles possam promover essa interação.  

Para Freire (2005), as chances do aprendizado aumentam quando 

pessoas interagem e agem de forma cooperativa na busca de novos conhecimentos.  

 

2.2.3 Evasão  

A evasão nos cursos de educação a distância tem sido preocupação de 

pesquisadores e instituições de ensino, em todo o mundo. No Brasil, segundo o 

Relatório Analítico de Aprendizagem a Distância (CensoEad.br, 2010), a evasão 

média apurada nas instituições de ensino é de 18,5%, com variantes significativas 

em alguns recortes.  No setor público, o índice médio de evasão é de 21,1% e no 

setor privado 17,3%.  A região Norte do país tem o maior índice de evasão 27,8% 

seguida pela região Nordeste 21,7%, enquanto os menores índices estão na região 

Sul (14,8%),  Centro-Oeste (17,3%) e Sudeste (19,0%).  

  A evasão é entendida como a saída de um estudante de um  curso sem 

que o tenha concluído com sucesso. No Brasil, a Comissão Especial de Estudo 

sobre Evasão nas Universidades Públicas Brasileiras (BRASIL, 1996) identificou três 

tipos de evasão: 

• A evasão de curso - que diz respeito ao desligamento do aluno do 

curso por motivo de abandono, desistência oficial, transferência ou 
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mudança de curso e exclusão por norma institucional.  

• A evasão da instituição – que está associada ao desligamento do 

estudante junto à instituição em que se encontra matriculado. 

•  A evasão do sistema - quando o aluno abandona temporariamente 

ou definitivamente o ensino.   

 

Para Martinez (2003) a evasão na EAD acontece de três formas: a 

primeira  é o caso do estudante que abandona o curso ou o sistema de educação de 

forma definitiva (dropout); a segunda é a interrupção do curso temporariamente 

(stopout); e por fim, a evasão attainer  – é o caso do estudante que não conclui o 

curso, mas que adquiriu alguns conhecimentos ou atingiu suas metas pessoais, por 

exemplo, um aluno se matricula em um curso para assistir algumas disciplinas 

específicas de seu interesse.  

As possíveis causas da evasão na educação a distância são associadas a 

fatores de ordem pessoal do aluno, institucional ou do atual sistema educacional 

vigente. 

Coelho (2002 apud SANTOS; OLIVEIRA NETO, 2009) aponta como 

fatores que influenciam na evasão em cursos de EAD:   

• A falta de uma relação presencial entre aluno e professor, já que se 

pressupõe que a comunicação face a face promove maior interação 

entre os envolvidos no processo educacional; 

•  A falta de domínio técnico no uso do computador e principalmente no 

uso da Internet, pelo fato de que essas tecnologias, atualmente, são 

essenciais, para o acompanhamento das atividades de cursos a 

distância, tendo o aluno, que receber e enviar e-mail,  participar de 

fóruns e chats;  

• A falta de interação entre os atores do processo de EAD, ou seja, 

dificuldades de obter reciprocidade na comunicação;  

• A falta de sensação de se sentir parte de um grupo, com os mesmos 

interesses, voltado ao aprendizado, podendo dessa forma o aluno se 

sentir excluído socialmente.  
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Na maioria desses fatores que influenciam a evasão tem-se  como cerne 

da questão o isolamento do aluno.  Diante das dificuldades encontradas pelos  

estudantes para exercer  os diversos tipos de interação discutidos na seção 2.2.1, 

com vistas a solucionar problemas de  ordem pessoal, institucional ou administrativa, 

o aluno se sente impotente e abandonado à própria sorte (FAVERO et al., 2010).  

 Para fazer frente aos problemas de evasão em EAD, podem ser criadas  

estratégias do ponto de vista da instituição de ensino, dos alunos e do sistema 

educacional. Do ponto de vista das instituições de ensino, essas estratégias dizem  

respeito ao acolhimento inicial de boas vindas ao aluno, à manutenção de um 

suporte adequado de forma contínua em todo o período do curso, à apresentação 

clara dos objetivos do curso, ao fornecimento de feedback personalizado ao aluno, à 

disponibilização do maior número possível de informações sobre o curso e o 

treinamento para professores e alunos (YORK; LONGDEM apud SANTOS; 

OLIVEIRA NETO, 2009).  Em resumo, as estratégias propostas acima buscam 

motivar o estudante. Elas fornecem sinais de percepção para ele, a fim de que não 

se sinta sozinho e abandonado para enfrentar suas dificuldades.  
 

2.2.4 Considerações Gerais 

 Como dito anteriormente, existe, atualmente, um enorme arsenal 

tecnológico disponível para mediar a EAD (Internet, Web 2.0, LMS).  Essas 

tecnologias possibilitam que professores e estudantes possam se comunicar, 

interagir e colaborar a distância de maneira síncrona ou assíncrona. 

No entanto, segundo Kenski (2004), o professor e o estudante nas 

escolas virtuais encontram-se desincorporados. É preciso resgatar suas presenças 

através de novas linguagens, que possibilitem que eles sejam representados e 

identificados dentro de um grupo. Essas linguagens devem reincorporar virtualmente 

esses atores e criarem um clima de comunicação, sintonia e agregação entre os 

participantes de um mesmo curso.    

Por outro lado, Tori (2010) coloca que as tecnologias podem possibilitar a 

obtenção de telepresença. Para o autor, a telepresença é a forma que um usuário 

têm de se fazer presente em um ambiente de aprendizagem.  Essa telepresença cria 

um sentimento de presença, apesar da distância geográfica, que acontece em 
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diversos níveis.  Quanto maior o nível de presencialidade maiores as chances de 

professores e alunos interagirem e colaborarem.  Assim, um aluno interagindo de 

forma on-line com um professor distante espacialmente pode se sentir mais próximo 

do mestre do que se estivesse assistindo a uma aula presencial junto com uma 

dezena de alunos, que apesar de próximos fisicamente estão impossibilitados de 

interagirem adequadamente com o professor e entre si.  Dessa forma, não é a 

distância espacial entre alunos e professores que os torna mais presente ou não, 

sendo o que importa a sensação de distância percebida pelo aprendiz (TORI, 2010). 

Nesse contexto, tem sido desenvolvidas plataformas tecnológicas para 

EAD, buscado suprir as necessidades de professores, alunos e instituição de ensino, 

com vista a contribuir na superação dos desafios da EAD discutidos ao longo desta 

seção. 

 

2.3 Plataformas para EAD 

O desenvolvimento de plataformas - LMS ou Learning Management 

Systems - para educação a distância foi demandado por professores e instituições 

de ensino que necessitavam gerenciar as atividades administrativas e acadêmicas 

do aluno de EAD (COUTINHO, 2009).   

 Diante da diversidade de mídias de comunicação para mediar a EAD por 

computador, era preciso criar ambientes que facilitassem ao professor gerenciar as 

atividades do aluno de EAD, como: o controle de recebimento de e-mails dos alunos, 

controle de recebimento de trabalhos, controle de feedback ao aluno e controle de 

participação dos alunos em fóruns.  Além disso, era preciso também gerenciar às 

atividades mais burocráticas, como matricula, controle de frequência e registro de 

notas. 

Para Belloni (2002 apud FAVERO et al., 2010), os LMSs incorporam as 

seguintes características: Any Time (a qualquer hora), ou seja, com o uso de um 

computador, o aluno pode participar de um curso no horário que melhor lhe 

aprouverem; Any Place (em qualquer lugar),  possibilita que o aluno realize o curso a 

distância, independente de onde se encontra o professor; Self Paced (ritmo), refere-

se ao aluno poder fazer o curso em seu ritmo, reduzindo ou aumentando a 

velocidade do aprendizado, tornando, assim, o curso  mais flexível em relação ao 
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tempo de sua duração.  Ainda segundo a autora, essas plataformas permitem que 

os alunos desenvolvam trabalhos em grupo, troquem ideias e participem de fóruns e 

debates. Além disso, o aluno acessa a informação na sequencia que é mais natural 

ao seu estilo de aprendizado. 

Outra característica importante que envolve uma plataforma para EAD é o 

de contribuir para o sucesso do aluno, fornecendo mecanismos que ajudem o 

professor, o aluno e a instituição a superarem os desafios inerentes a esse processo 

de ensino-aprendizagem, como a necessidade de promover o diálogo, a discussão, 

o contato, entre professores, alunos e instituição (discutidos na seção 2.2)  

Dessa forma, essas plataformas incorporaram sistemas voltados ao 

acompanhamento de atividades dos alunos, gerenciamento de conteúdos e inserção 

de documentos (VALENTE; MATTAR, 2008) disponibilizando, suporte on-line, 

comunicação e interação, através de dispositivos os mais diversos, como o 

computador, o celular e o tablet.  Abaixo discutimos algumas delas. 

2.3.1  LMS – Learning Management Systems 

 Segundo MCKimm e Cantillon (2003) os LMS - Learning Management 

Systems ou Sistemas de Gerenciamento de Aprendizagem, também conhecidos no 

Brasil por Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs), são plataformas 

computacionais que reúnem um conjunto de ferramentas eletrônicas que visam a 

apoiar o processo de ensino e aprendizagem. Dentre os LMS comerciais, produzidos 

no exterior, pode-se elencar o Desire2Learn11, o eCollege12,  e como referência o 

Blackboard13. 

Segundo Maia e Mattar (2007), o Blackboard que é líder de vendas no 

mercado internacional, incorpora inúmeras funcionalidades, como: fóruns, chats, 

divisão de grupos, criação de exercícios. A Figura 2.1 mostra o fórum de discussão 

do Blackboard. 

 

                                                
11 http://www.desire2learn.com 
12 http://www.ecollege.ie/site/home.html 
13 http://www.blackboard.com 
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Figura 2.1 – Tela de Interface do Blackboard - na seção Fórum de Discussão 

Fonte: Maia e Mattar (2007) 

 

No Brasil, destacam-se, entre outros LMSs comerciais, o  Portal da 

Educação14 e o webAula15. O webAula incorpora módulos de acesso a vídeos 

digitalizados e canais de webTV, de gerenciamento de comunidades virtuais de 

aprendizagem, de debates em fóruns virtuais e votação em enquetes, de leitura de 

notícias e acesso ao catálogo de cursos, de acompanhamento de performance dos 

cursos, de controle de turmas e cursos presenciais, on-line e híbridos, de controle de 

programas, notas e avaliações, de preenchimento de feedbacks e de realização de 

pré e pós-testes. A figura 2.2 mostra o fórum do webAula. 

          
Figura 2.2 –Interface da Seção de Fórum de Discussão da webAula 

Fonte: http://www.webaula.com.br 
                                                
14 http://www.portaleducacao.com.br 
15 http://www.webaula.com.br 
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Entre os LMSs de códigos abertos e/ou livres podemos citar: o TelEduc16, 

o Moodle17 e o Amadeus18. O TelEduc foi concebido para criação, participação e 

administração de cursos na WEB. O ambiente contempla um amplo conjunto de 

ferramentas de comunicação, como: correio eletrônico, grupos de discussão, mural, 

portfólio, diário de bordo, bate-papo, voltadas a facilitar e a incentivar uma intensa 

comunicação entre os participantes do curso e fornecer uma ampla visibilidade dos 

trabalhos que são desenvolvidos. A Figura 2.3 abaixo mostra uma interface do 

TelEduc.  

 

 
Figura 2.3 – Interface do Teleduc – na seção de correio eletrônico 

Fonte:  http://www.teleduc.org.br/pagina/screenshots/ 

 

O Moodle é o LMS mais popular no Brasil. Ele foi adotado por um 

consórcio de 54 instituições de ensino superior denominado UAB – Universidade 

Aberta do Brasil. O Moodle é um software para gestão da aprendizagem e de 

trabalho colaborativo. Ele permite a criação de cursos on-line, páginas de disciplinas, 

grupos de trabalhos e comunidades de aprendizagem. Seu desenvolvimento foi feito 

tendo como filosofia uma abordagem social construtivista da educação. Suas 

principais funcionalidades são: o fórum, a gestão de conteúdos, os blogs, os wikis, a 

geração e gestão de debates, o chat e os glossários. Como exemplo, a Figura 2.4 

abaixo mostra a tela da interface do Moodle na disciplina Planejamento e Projeto do 

Produto -  UFPB virtual. 

                                                
16 http://www.teleduc.org.br 
17 http://www.moodle.org.br 
18 http://amadeus.cin.ufpe.br 
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Figura 2.4 - Tela do Moodle na Disciplina Plan. e Proj. de Produto -  UFPB Virtual 

Fonte : http//: moodle.virtual.ufpb.br 

 

O Moodle pode ser usado como plataforma para realização de cursos 

totalmente on-line ou, para uso como contato em cursos conhecido como blended 

learning.19.  

Atualmente, está em desenvolvimento um projeto de código Aberto -

denominado Sloodle - Simulation Linked Object Oriented Dynamic Learning 

Environment, que integra o Moodle ao mundo virtual Second Life 3D (MATTAR, 

2011).  

O Amadeus20 – Agentes Micromundos e Análise do Desenvolvimento no 

Uso de Instrumentos - é um ambiente colaborativo com uso de múltiplas plataformas 

integrando Internet, celulares, PDAs e com projeto para integrar TV digital e recursos 

tridimensionais do Second Life.  Esse ambiente de aprendizagem de segunda 

geração é baseado no conceito de blended learning e foi idealizado pelo Centro de 

Informática da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE.  

O ambiente é formado pelos módulos de cadastro, de gestão de conteúdo 

e de avaliação. O módulo de cadastro incorpora os serviço de cadastro de  usuário e 

                                                
19 Blended Learning  - Combinação de múltiplas abordagens à aprendizagem. Em seu significado 
restrito significa o uso do método presencial e a distância para a aprendizagem. 
20 www.amadeus.cin.ufpe.br 
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o de cadastramento de cursos. O módulo de gestão de conteúdo responde pela 

alocação e organização do conteúdo que serão associadas a cada curso, como: 

vídeos, jogos, fóruns, questionários e anexar arquivos. Por fim, o módulo de 

avaliação consta de mecanismo que permite ao professor avaliar o aluno. O 

professor também interage com o módulo de conteúdo com a finalidade de capturar 

informações da participação do aluno nas atividades que são disponibilizadas 

(GABARDO et al., 2010).   

O Amadeus foi desenvolvido tendo como enfoque o estímulo e a 

interação do aprendizado pela ação. Para tanto, a plataforma contempla interfaces 

que dão sinais de percepção. Assim, quando o aluno se conecta na plataforma, ele 

obtém a informação de quantos usuários estão conectados. Isso indica para o aluno 

que ele não está sozinho no ambiente, que existe outros usuários presentes na 

plataforma naquele momento. Essa percepção de presença de outros usuários pode 

estimulá-lo a interagir com outros estudantes. 

No módulo de avaliação (Figura 2.5) a interface mostra um conjunto de 

informações mapeando as atividades do aluno que devem ser realizadas ou se 

encontram pendentes, bem como o início e o término da avaliação, entre outras 

informações (LOBATO et al., 2011). 
 

 
Figura 2.5 - Interface do Amadeus do Módulo de avaliação 

Fonte: (Lobato et al., 2011) 
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Outros elementos importantes desse ambiente de aprendizagem são as 

ferramentas para interação e o aprendizado colaborativo. Para interação, o ambiente 

disponibiliza chats, discussão síncrona e o que denomina de micromundos. Esses 

micromundos são ambientes para relacionamento entre professores e alunos. Com 

relação às ferramentas de colaboração, o ambiente disponibiliza fóruns, wiki e jogos 

multiusuários (GABARDO et al.,2010).   

 

2.3.2 Considerações Gerais 

No Brasil, os LMS são utilizados por 37 %  das instituições, sendo que  

47% estão implantados em instituições públicas e 37% funcionam em instituições 

privadas (MATTAR, 2011). De acordo com o que foi relatado na seção 2.3.1, 

verifica-se que os LMSs, como: o Blackboard, o webAula, o TelEduc, o Moodlle, o 

Amadeus, colaboram para que professores gerenciem as atividades do aluno de 

EAD, incorporando sistemas de gerenciamento de conteúdo, de avaliação e de 

gerenciamento de discussões. Do ponto de vista da instituição, eles incluem 

módulos de cadastramento de alunos, de cursos e de registro de notas. 

Por outro lado, essas plataformas focam, sob diferentes abordagens, 

intensificar a interação entre professores e alunos e a produção de trabalhos 

colaborativos, através da disponibilização das mais diversas ferramentas WEB como 

fóruns, wiks e blogs. Alguns destes LMS, como o Amadeus, de emitirem sinais de 

percepção do ambiente para o usuário. 

Segundo Christ (2005 apud LOBATO et al., 2010) esses sinais são os que 

fazem os usuários desses ambientes perceberem a presença e as ações dos 

demais. Ainda segundo o autor,  a falta de mecanismo que possibilite situar o aluno 

e o professor no ambiente, pode gerar desinteresses, sensação de solidão ou 

problemas de comunicação. 

No quadro 2.3 apresenta-se um resumo dos recursos disponíveis nos 

LMS, acima apresentados, para facilitar a interação, colaboração e sensação de 

presencialidade entre professores e alunos em um curso e EAD.  
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     Quadro 2.3 – Resumo dos Recursos Disponíveis por LMS 

LMS Ferramentas Interação Aprendizagem com  
Colaboração Presencialidade 

Blackboard .  Chat                                           . Fórum de discussão                             
. Divisão de Grupo Não Tem 

WEBAula .  Chat                              . Fórum de Discussão Não Tem 

Telduc 

.  Correio Eletrônico          

.  Mural Portfolio               

.  Diário de Bordo              

.  Bate Papo                      

.  Enquetes 

. Grupos de Discussão  Não Tem 

Moodle 
.  Chat                                                 
.  Vídeo Conferencia           
. Certificados Digitais  

.  Fórum de Discussão                                                  

.  Gestão de Conteúdos                                 

.  Blogs                                                

.  Wiks 

Não Tem 

Amadeus 

. Chat                              .  
Discussão síncrona    .  
Micromundos        
(ambientes síncronos) 

. Fórum  de discussão                                               

.  Wikis                                               

. Jogos Multi-usuários 
(resolução colaborativa de 
problemas) 

Tem um pouco.  A 
plataforma  emite 

sinais de   
percepção que 

ajudam ao aluno  
identificar os 

colegas.   

 

Como se verifica no quadro 2.3 os LMS disponibilizam uma serie de 

ferramentas para promover a interação e a colaboração. No entanto, quase 

inexistem recursos visando recuperar a sensação de presença dos seus usuários. 

Apesar dos LMS procurarem recriar parte dos aspectos sociais e emocionais do 

ambiente da vida real, eles simplesmente ignoram as características físicas de um 

ambiente de aprendizagem (MATTAR, 2009).   

Nesse sentido, novas tecnologias, como o Second Life, têm usado 

recursos tridimensionais e possibilita novas alternativas para a construção de 

ambientes virtuais de aprendizagem, que podem considerar as características físicas 

do ambiente.  

 

2.3.3 Second Life 

 O Second Life21 (SL) é um conjunto de tecnologias desenvolvidas pela 

empresa americana Lindem Lab, que fornece uma interface tridimensional de 

                                                
21 www.secondlife.com 
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computador. Ele é um ambiente imersivo 3D, onde diversas pessoas podem interagir 

por meio de personagens que são criados e moldados à sua maneira, conhecidos 

como Avatares.   

 Esse ambiente virtual possibilita a criação de espaços virtuais 

denominados  ‘Ilhas’ (Figura 2.6), onde pessoas podem interagir, efetuando uma 

comunicação on-line. Essas ilhas podem ser criadas para uso dos mais diversos 

contextos, como negócios, educação e entretenimento.  
 

 
Figura – 2.6  Interface do SL na Ilha do Aprender– Versão 2.6.0.225006 

 

No Second Life, existe uma economia baseada no conceito de 

propriedade ‘intelectual’ e em uma moeda virtual – ‘o Lindem Dólar’.  Isso significa 

que tudo que você constrói nesse ambiente é de sua propriedade, podendo ser 

comercializado através do Lindem Dólar, que mantém uma relação de paridade com 

o dólar americano.  Dessa forma, é possível estabelecer os mais variados negócios 

no SL, seja de bens de serviço ou de produtos.  Nesse mundo virtual, todos os 

‘residentes’ são cadastrados e representados por ‘avatares’, que são representações 

tridimensionais dos usuários. 

No Second Life um avatar  (Figura 2.7)  é montado a partir de um camada 

basal. Essa camada é um malha em forma de ser humano, em cuja cada pequena 

área dessa malha pode ser ajustada, utilizando-se as ferramentas de aparência do 

SL.   
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                                            Molde                                         Avatar 

                                     Figura 2.7 – Estrutura de um AVATAR 

       Fonte: Google Imagens 
 

Por cima dessa malha, podem-se adicionar peles, cabelos, olhos, 

maquiagem, tatuagens e outros ornamentos, permitindo, assim, que o residente do 

SL projete sua aparência da melhor forma que lhe aprouver. Também é possível um 

residente ser representado no SL por um avatar com aparência não humana.  

Assim, um residente pode identificar, entre um grupo de avatares, aqueles que mais 

se  aproximam de suas características e interesses.  Isso pode contribuir para 

estimular a interação entre eles, ajudando na criação e fortalecimento de laços 

afetivos.  

Um avatar no Second Life pode movimentar-se, ver, comunicar-se e  

relacionar-se. Para facilitar a movimentação, um  avatar pode ainda se 

‘teletransportar’, ou seja, desaparecer de um lugar em que se encontra e se 

materializar em outro.  

Essas diferentes formas de movimentação do avatar possibilitam que o 

residente escolha a maneira mais confortável para navegar no ambiente. Esta 

funcionalidade facilita e estimula a permanência do usuário no ambiente virtual. 

Existem duas maneiras de enxergar-se no mundo SL. Na visão em 1a  

pessoa, o residente enxerga o mundo 3D pelos olhos do seu  avatar. Já na visão em 

3a pessoa, o residente visualiza o cenário pelos seus próprios olhos.  
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A possibilidade de alternância da visão do avatar facilita que o residente   

exerça suas atividades no ambiente.  Por exemplo, quando o objetivo for ler algo 

dentro do ambiente, ele pode ampliar o seu campo de visão, usando-a em 1a 

pessoa, tornando a leitura mais confortável. Já a visão em 3a pessoa é mais 

interessante para a locomoção do avatar no ambiente virtual. 

Com relação à comunicação dos residentes no Second life, ela pode 

ocorrer  por chat de voz ou texto, em modo fechado ou aberto. A comunicação por 

chat em modo aberto possibilita que todos os avatares que estiverem próximos (até 

90 metros), consigam ver ou ouvir o que um avatar está escrevendo ou falando, 

respectivamente. Já no modo fechado, o chat, seja por texto ou voz, processa-se de 

modo privado entre um avatar e outro, ou entre um grupo de avatares previamente 

selecionados. No modo fechado, a comunicação entre avatares independe da 

distância em que eles se encontram dentro do SL.  

Quando a comunicação é feita entre avatares que se encontram dentro de 

um mesmo campo visual, como, por exemplo, em uma sala de aula, é possível 

associar ao  chat a comunicação gestual entre os avatares: balançar a cabeça para 

concordar ou discordar, bater palmas ou sorrir.   

A possibilidade de o residente poder interagir de diferentes formas, facilita 

que ele estabeleça relações pessoais com outros residentes. Assim, é possível que 

se criem e se fortaleçam vínculos afetivos entre eles, contribuindo para minimizar o 

seu  isolamento no ambiente.      

No Second life, é possível criar uma rede de amigos. Para isto, basta que 

um avatar ofereça amizade a outro, e este aceite fazer parte da sua rede de 

amizade. Dessa forma, cada avatar tem uma lista de amigos e consegue identificá-

los quando eles estão ‘on-line’. Outra forma de relacionamentos no SL é participar 

de grupos. Nesse caso, os participantes precisam ser convidados pelo avatar 

gerenciador.  

A representação dos usuários no ambiente por meio de avatares, com 

possibilidades de encontros onde se pode interagir por meio de chat de voz, texto ou 

com gestos, podendo ainda oferecer convite para pertencer a sua rede de amizade, 

ou a um grupo  facilitam a socialização do residente no ambiente. A percepção fácil 

de presença de outros residentes e a facilidade de encontrá-los, estimulam a 
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interação e aumentam as chances de permanência do residente no ambiente. 

Em seguida apresenta-se no quadro 2.4 o resumo  dos recursos do SL 

que tratam especificamente da interação, colaboração e presencialidade. 

           

                      Quadro 2.4 - Resumo dos Recursos Disponíveis no SL  

Ambiente Ferramenta de    Aprendizagem  Presencialidade 
Interação com Colaboração 

Second Life 
. Chat Privado          
. Chat Público        
. Notecards 

. Criação de Grupos            

. Trabalho em     
Equipe  Síncrono 

. Representação do Usuário por   Avatar  

. Simulação Virtual do Ambiente  

. Visualização Virtual  

   dos demais Usuários no Ambiente 
   

No quadro 2.4 pode-se verificar, que diferentemente do resumo dos 

recursos disponíveis nos LMS (quadro 2.3),  além de ferramentas para interação e 

colaboração são significativos os recursos no SL para o resgate da presencialidade 

do professor e do aluno quando da realização de um curso de EAD no SL. 

Pelo que foi acima apresentado, o Second Life 3D  promove as condições 

para que os usuários se sintam estar realmente se encontrando com os outros, 

fornecendo uma sensação de “presença”, que vai além de uma experiência típica da 

internet, o que coloca os cursos realizados nesse ambiente um passo a frente de 

cursos  on-line pela internet (TORI, 2010).  

Em um curso no SL, o  resgate da “presença“ de professores e alunos se 

dá através de seus avatares, o que pode colaborar para criação de um clima de 

comunicação, sintonia e agregação entre os participantes do curso (KENSKI, 2004), 

o que contribui para o aumento do grau de telepresença, ou seja aumenta a 

sensação de presencialidade entre professores e alunos (TORI, 2010).     

Além disto, o Second Life possibilita simular cenários que contextualizam 

a vida acadêmica do aluno como na vida real. Assim, estudantes podem vivenciar de 

forma virtual caminhar até a sala de aula, ao auditório ou, sentarem ao redor de uma 

mesa para debaterem seus problemas. Dessa forma,  o Second Life permite o 

resgate de parte da fisicalidade existente em um ambiente de aprendizagem, o que 

não é possível em ambientes 2d como o  Blackboard ou Moodle. Assim, é possível 

se ter um ambiente que propicie a realizações de atividades que promovam a 

aprendizagem de forma mais interativa e colaborativa.   
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EXPERIÊNCIAS PEDAGÓGICAS NO SECOND LIFE  

 

Desde a disponibilização do SL em 2003, diversas instituições de ensino 

superior como a Havard Law School (EUA), a Boise State University (EUA), a 

Universidade do Porto (Portugal), a Universidade de Aveiro (Portugal), a 

Universidade Anhembi Morumbi (Brasil) têm desenvolvido experiências pedagógicas  

no Second Life. 

No Brasil, a Unisinos (RS) matem no SL a ilha Ricesu e desenvolveu um 

treinamento para 45 professores de 15 instituições diferentes.  A empresa Portal da 

Educação, visando ampliar seus horizontes e prover novas alternativas de interação 

para seus estudantes e palestrantes criou a Ilha do Portal da Educação no SL.  

Outro projeto em pleno funcionamento é a Ilha do Empreendedor do 

SEBRAE. Nela são oferecidos os cursos de ‘Second Life Completo para Iniciantes’ e 

cursos de ‘Criação de Conteúdos para o Second Life’.  

 

2.4 Conclusão 

Há atualmente uma grande demanda por EAD. Além disso, registra-se 

que foram muitas as evoluções das tecnologias disponíveis para uso nesse 

processo de ensino-aprendizagem, como a Internet, a WEB 2.0 e os LMS. No 

entanto, não basta disponibilizar tecnologias para superar os desafios inerentes a 

EAD, como a baixa interatividade, o isolamento do aluno e a sua evasão.  É preciso 

que se crie as condições para que alunos e professores consigam se identificar 

como um grupo dentro do ambiente.  Para isso, eles precisam se encontrar, criar 

vínculos afetivos para poderem interagir e colaborar uns com os outros.  

Mattar (2009), afirma que os LMS procuram recriar parte dos aspectos 

sociais e emocionais do ambiente de aprendizagem da vida real. Porém, ainda 

segundo o autor, esses programas, simplesmente, ignoram as características físicas 

de um ambiente de aprendizagem. Segundo Kenski (2004), existe a necessidade de 

se criar novas linguagens para resgatar a “presença” de estudantes e professores 

em cursos virtuais, bem como criar um clima favorável para que os participantes 

desses cursos se tornem um grupo.  Para Tori (2010), é preciso que se use a 
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tecnologia para obter grau maiores de telepresença, ou seja, que alunos e 

professores tenham uma sensação maior de presença nos cursos de EAD. Assim, 

eles podem se sentir mais confortáveis para interagir e colaborar.  

Para preencher esta lacuna surge, em 2003, o Second Life 3D com 

grande potencial para EAD. No SL, os usuários são representados por avatares, que 

podem desfrutar de maior interação entre si. Além disso, a plataforma permite 

simular cenários, que contextualizem a vida acadêmica do aluno como na vida real. 

Nesse ambiente, é possível que o estudante vivencie sua atividades acadêmicas de 

forma virtual, simulando o que acontece na vida real. Isso possibilita resgatar parte 

das características físicas de um ambiente de aprendizagem real e pode 

proporcionar uma maior  sensação de “presença” dos participantes de um curso a 

distância (MATTAR, 2009). 

Diversas Instituições de ensino no mundo, como a  Havard Law School, a 

Universidade Anhembi Morumbi e a Universidade do Porto, têm realizado 

experimentos pedagógicos no Second Life (MATTAR, 2009).  

Segundo autores, como Maia e Mattar (2007), é difícil replicar em 

ambientes tradicionais de aprendizagem a performance alcançada em relação a 

interação e imersão de professores e estudantes em um curso no SL. 

No próximo capítulo, apresenta-se a Ilha do Aprender, um ambiente 

virtual  baseado no Second Life 3D, onde foi realizado um experimento para 

identificar a sensação de presença e sua importância no favorecimento da interação 

e colaboração entre os alunos. 
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3  ILHA DO APRENDER 

 

      A ‘Ilha do Aprender’ é um espaço virtual de aprendizagem no qual uma 

instituição de ensino pode proporcionar aulas a seus alunos de forma síncrona. A 

motivação principal do projeto  da Ilha do Aprender foi minorar alguns problemas 

conhecidos da EAD, como o isolamento do aluno, a falta de motivação, a baixa 

interatividade, a falta de colaboração e a evasão.  Para isso, buscou-se criar um 

ambiente de aprendizagem que fornecesse para professores e alunos o maior grau 

possível de sensação de presença, visando com isso fortalecer laços de amizades 

para que se sentissem confortáveis para interagir e colaborar entre si.   

Para concepção da ilha, foi levado em consideração que ela deveria ter 

uma estrutura virtual que contribuísse para recriar aspectos sociais, emocionais e 

físicos, inerentes a um ambiente de aprendizagem, de acordo com o que foi 

discutido na seção 2.2.3.   

Para as decisões de design da construção da ilha também foram 

consideradas as observações registradas por este pesquisador, que é residente do 

SL desde junho de 2007. Após incontáveis visitas realizadas a ilhas no SL, como a 

ilha  Ricesu, a ilha do Empreendedor, a ilha do Bradesco,  a ilha do Vestibular Brasil, 

a ilha da IBM,  a ilha do Portal da Educação, a ilha do Sebrae, a ilha da Universidade 

de Aveiro, a ilha da Universidade do Porto, foi possível verificar que: 

a) Na grande maioria das ilhas do SL não existe funcionários avatares 

para atendimento online ao público. Em Ilhas que tem esse tipo de 

atendimento como a Ilha do Empreendedor, constata-se que os 

residentes se sentem estimulados a explorar a ilha, se informar sobre 

seus propósitos, e, assim, permanecer mais tempo no ambiente.      

b) É comum a existência de lugares no SL em que não se consegue 

identificar quais atividades são ali realizadas. Por exemplo, na vida 

real se o indivíduo vai a uma reunião, uma das primeiras providências 

é localizar onde fica a sala de reunião. No mundo virtual é normal o 

residente fazer a mesma associação. Ele procura  resgatar fisicamente 

a imagem da sala de reunião para se localizar no ambiente.  

c) É comum nas ilhas do SL as construções serem alocadas sem 
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obedecerem a um planejamento. A movimentação dos residente entre 

os prédios ou lugares nem sempre é confortável. Mesmo já tendo 

frequentado a mesma ilha muitas vezes, o residente pode encontrar 

dificuldades de deslocamento, uma vez que os ambientes não são 

bem sinalizados.  

Assim, para modelar a Ilha do Aprender procurou-se: 

a) Alocar as edificações na ilha de forma planejada, de maneira que 

fosse fácil para professores e alunos se localizarem. O deslocamento 

de um ponto a outro da ilha deve ser feito de maneira intuitiva, e 

residentes devem sempre ser capazes de se orientar com facilidade. 

b) Que as edificações tivessem características que sinalizassem quais  

atividades são ali desenvolvidas pelos alunos e professores. Isso 

facilita o reconhecimento para onde eles devem se dirigir para 

realizarem suas tarefas acadêmicas, administrativas e sociais.  

c)  Que o acesso que interliga as edificações da ilha favorecessem o 

encontro dos estudantes, buscando-se dessa forma promover maior 

interação entre eles. 

a) Que fossem construídos locais específicos para encontros de alunos 

visando estimular os estudantes a se relacionarem fora do horário das 

aulas. 

  

 Nesse contexto, a Ilha do Aprender (Figura 3.1) foi construída e conta 

com um bloco de salas de aula, um auditório, um prédio de publicações, uma 

recepção, um prédio de secretaria, praças e diversos equipamentos como telões, 

tutoriais e fontes ornamentais, que estão descritos ao longo deste capítulo.  
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Figura 3.1 – Estrutura da Ilha do Aprender 

 

Nas próximas seções, serão discutidos cada um dos blocos e sua 

contribuição para tornar a Ilha do Aprender um ambiente mais interativo e motivador 

para os alunos e professores participantes dos cursos ali ministrados. Para melhor 

entendimento do funcionamento da ilha, as edificações foram agrupadas por sua 

funcionalidade em ambientes administrativos, ambientes de professores e ambientes 

de alunos.     

3.1 Ambientes Administrativos  

  Os ambientes administrativos da Ilha do Aprender são a recepção e o 

prédio da secretaria. Eles foram criados para que neles os alunos esclareçam suas 

dúvidas de cunho administrativo e para garantir que eles percebam que têm um 

apoio institucional.   

3.1.1 Recepção da Ilha do Aprender  

A área de recepção da Ilha do Aprender é uma praça com rampas que 

dão acesso a todos os prédios da ilha.  No centro da praça, instalou-se um balcão 

de atendimento, onde um funcionário trabalha recepcionando os alunos. Uma visão 

da recepção é mostrada na Figura 3.2. 
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Figura 3.2– Recepção da Ilha do Aprender 

 

Esse espaço foi construído com a finalidade de receber o aluno com um 

‘boas-vindas’ às aulas. Ao entrar na ilha, o aluno visualiza um ambiente de 

atendimento que abriga um funcionário da instituição representado por um avatar. 

Logo, o aluno percebe que não está sozinho na ilha e que existe um setor que pode 

lhe ajudar com informações sobre o curso e a Ilha do Aprender. Conforme discutido 

na seção 2.2.2, a percepção de não estar sozinho no ambiente contribui para a sua 

permanência no ambiente de aprendizagem. 

A recepção do aluno na ilha acontece da seguinte forma: quando ele 

acessa a Ilha do Aprender, materializa-se através de seu avatar em frente ao balcão 

de atendimento da Ilha e encontra com o avatar recepcionista. O recepcionista, por 

sua vez, é um funcionário da instituição capacitado para se colocar à disposição do 

aluno, no que este normalmente pode precisar saber sobre seu curso e como 

funciona a Ilha do Aprender.  

A comunicação entre o aluno e o recepcionista é sempre feita de maneira 

síncrona. Ela pode acontecer por chat de voz, texto e por meio de gestos realizados 

pelos avatares. Um exemplo de comunicação gestual é um aceno do avatar 

recepcionista com a cabeça para responder com um ‘sim’ ou um ‘não’ a uma 

indagação feita por um aluno.  A ideia é que o aluno se sinta confortável com a 

possibilidade de interagir de várias formas para esclarecer suas dúvidas. 

  Dessa forma, espera-se que o aluno não se sinta isolado neste primeiro 

momento e tenha apoio para superar as primeiras dificuldades que podem surgir no 

início de suas atividades acadêmicas. Conforme discutido no capítulo 2, as 

dificuldades encontradas pelos alunos são percebidas como grandes obstáculos e 

podem ser um dos grandes motivos para a evasão.      
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 Na praça de recepção da ilha, foram colocados painéis para postagem de 

avisos e também informações de interesse do aluno. Exemplos de postagens são 

anúncio de novos cursos, palestras e seminários. Além desses painéis, foi 

desenvolvido um painel interativo com um tutorial sobre a ferramenta SL e outro 

para teletransporte dos alunos. Uma visão dos painéis é apresentada na Figura 3.3.  

 

 
                                         Quadro 1                                                  Quadro  2 

Figura 3.3 – Painel Tutorial e de Teletransporte 
 

  O tutorial interativo foi criado para facilitar e incentivar o aluno iniciante em 

SL a manusear o seu avatar. Toda atividade de um residente do SL é realizada 

através do seu avatar. Para isto, o aluno tem que saber fazer o avatar caminhar, 

manusear o avatar para ver o ambiente em 1a pessoa, saber sentar o avatar em uma 

cadeira, saber como o avatar se teletransporta, saber se comunicar por voz, 

conforme foi descrito na seção 2.3.2 e que são requisitos necessários para que os 

alunos possam assistir aula na ilha.  

 Outrossim, o painel do teletransporte foi projetado com o objetivo de 

facilitar a ida do avatar do aluno de um ponto a outro da ilha, sem que ele precisasse 

percorrer longas distâncias, caminhando ou correndo, para chegar ao bloco de sala 

de aulas, ao auditório ou outro ambiente da ilha.  As vezes, o aluno chega em cima 

da hora para assistir à aula e precisa se dirigir logo a sua sala de aula. O 

teletransporte permite que ele possa se dirigir diretamente da recepção a outros 

ambientes com apenas dois cliques do mouse, sem maiores perda de tempo.  

 Como forma de ampliar a política de apoio institucional ao aluno, além da 

recepção da ilha, foi criado também o prédio da secretaria.  
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3.1.2 Prédio da Secretaria 

O prédio da secretaria foi construído para ser um ambiente ao qual o aluno 

deve se dirigir para resolver seus problemas administrativos, financeiros e 

acadêmicos. Normalmente, quando o recepcionista da ilha não pode ajudar o aluno, 

ele o encaminha para o prédio da secretaria. Lá, o(a) secretário(a) do curso é 

responsável pelo atendimento. Nesse ambiente, o aluno pode resolver problemas de 

matrícula, negociar pagamentos do curso, resolver problemas de notas, solicitar 

emissão de seu certificado de conclusão de curso, dentre outros. Na Figura 3.4, é 

mostrada a visão interna e externa do prédio da secretaria e uma placa de 

concluintes. 

 
       Visão Externa do Prédio             Visão Interna do Prédio                  Placa de Concluintes 
                   Quadro 1                                  Quadro 2                                    Quadro 3   

Figura 3.4 – Prédio da Secretaria da Ilha do Aprender 
 

Nas “paredes” internas da secretaria, foram criados painéis para 

postagem das placas com o nome dos alunos concluintes dos cursos realizados na 

Ilha Aprender (Figura 3.4 - quadro 3). Esse registro dos alunos concluintes visa à 

criação de um vínculo do aluno com a Ilha do Aprender e a instituição que promoveu 

o curso. Com isso, busca-se que o aluno se motive a realizar outros cursos na ilha. 

Como foi dito, a recepção e o prédio da secretaria da Ilha do Aprender 

foram criados para fornecer suporte institucional ao aluno para resolver seus 

problemas administrativos. O fato de o aluno ter a sua disposição dois ambientes 

com funcionários treinados para atendê-lo em suas dificuldades, podendo o aluno 

interagir com esses funcionários de forma síncrona, cria as condições para que ele 

não se sinta isolado em relação à instituição que promove o seu curso. Essa 

estrutura a sua disposição pode passar o sentimento de segurança e motivar o aluno 

a seguir em frente, procurando superar suas dificuldades. 
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Concluída a apresentação das edificações administrativas, passa-se 

agora para a descrição dos ambientes de professores.  

 

3.2 Ambientes de Professores 

Os ambientes de professores são o bloco de salas de aula e o auditório. 

São nesses  ambientes onde acontecem aulas, palestras, seminários e alunos 

apresentam seus trabalhos acadêmicos.   

 

3.2.1  Bloco de Salas de Aula 

O bloco de sala de aulas da Ilha do Aprender é composto por quatro salas de 

aulas. Abaixo, na Figura 3.5 – têm-se duas ilustrações das salas. 

 

 
                        Sala de Aula                                   Entrada Sala de Aula           
                              Quadro 1                                               Quadro 2              

Figura 3.5  - Bloco de Sala de Aulas 
 

As salas de aulas na Ilha do Aprender foram projetadas para comportar 

até 60 (sessenta) avatares e com a preocupação de ser um espaço amplo e com pé-

direito22 alto para facilitar a movimentação dos avatares alunos.  Manusear os 

avatares em ambientes pequenos, estreitos e com pé-direito baixo é mais difícil, 

porque, muitas vezes, perde-se a visão do ambiente onde o avatar se encontra, 

sendo necessário reposicionar o avatar para se ter a visão correta do ambiente, 

levando um certo desconforto para os usuários iniciantes em SL.   

                                                
22 Pé-direito –Altura de um ambiente contada do piso até o teto.  
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Cada sala de aula foi dotada com um telão (Figura 3.5) onde o avatar do 

professor tem autorização para manusear os Slides com o conteúdo da disciplina. O 

professor não precisa se preocupar com a inclusão dos Slides no telão, bastando 

disponibilizar o material para o pessoal de suporte da ilha via e-mail, o qual se 

responsabiliza de incluir no telão. Assim, é possível um professor ministrar uma aula 

na Ilha do Aprender de forma similar a uma aula presencial ministrada no mundo 

real, onde o professor faz uma exposição oral e apresenta Slides do Power Point. 

Entretanto, na aula do mundo real, somente um aluno, por vez, pode 

interagir com o professor para esclarecer alguma dúvida ou emitir alguma reflexão 

sobre um determinado assunto. Na aula ministrada na ilha, enquanto o professor 

expõe um tema, vários alunos ao mesmo tempo, por meio de chat de texto, podem 

fazer indagações e reflexões sobre o assunto sem atrapalhar a aula. 

Nesse caso, o professor pode pinçar algumas dessas indagações e 

reflexões postadas pelos alunos e comentar de forma a contribuir para a explicação 

do tema em questão, havendo, certamente, um ganho para o aprendizado de todos 

em sala de aula. Além disso, opiniões colocadas pelos colegas de classe podem 

também fomentar a reflexão dos alunos sobre o tema em discussão, contribuindo 

assim para o aprendizado de todos. 

Como se verifica, a aula na Ilha do Aprender pode acontecer de forma 

bastante interativa e colaborativa, criando uma sensação de grupo em que todos 

buscam o esclarecimento de um tema, para consolidar um aprendizado, formado 

pelo somatório das reflexões postadas durante a discussão sobre o tema. 

Para que a interação e a colaboração entre os alunos fossem 

potencializadas durante o aprendizado em sala de aula, foi criado, como alternativa 

para aulas de apresentação de trabalhos dos alunos, um auditório, que será descrito 

a seguir.   

3.2.2 Auditório 

O auditório da Ilha do Aprender foi construído para abrigar 90 (noventa) 

avatares simultaneamente. Ele foi dotado com a infraestrutura de três telões, um 

principal e dois laterais de apoio, uma tribuna para o palestrante e uma bancada 

para abrigar três avatares convidados. Abaixo, uma visão interna e externa do 

auditório é apresentada na Figura 3.6.  
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Visão Externa do Auditório                                      Visão Interna do Auditório 

Quadro 1                                                            Quadro 2 
Figura 3.6 –– Auditório 

 

No auditório, foi também implementado um sistema de iluminação. Esse 

sistema possibilita que um funcionário avatar gerencie luzes, focando ora a tribuna 

(Figura 3.7), quando o palestrante está falando, ora iluminando a bancada dos 

convidados.  Isso facilita que os avatares, sentados no auditório, possam identificar 

facilmente qual avatar está falando, no caso de um debate, por exemplo.  

 

 
       Figura 3.7– Painel de Iluminação do Auditório na Ilha do Aprender 

 

A ideia é que os trabalhos em grupos dos alunos sejam apresentados no 

auditório. Ele tem os recursos para que o professor possa criar uma dinâmica para a 

apresentação de trabalhos em equipe. Um exemplo poderia ser uma apresentação 

da seguinte forma: inicialmente, seria escolhido um representante de cada grupo 

para apresentar o trabalho da tribuna do auditório. Os outros integrantes da equipe 

poderiam sentar-se na bancada de convidados para debaterem o trabalho com o 

restante da turma. O professor seria o mediador do debate intervindo e franqueando 

a palavra aos estudantes para questionarem a equipe.  
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Ressalte-se que o debate aconteceria principalmente de forma síncrona 

por chat de voz, mas nada impediria que os alunos pudessem postar textos, 

concordando ou discordando das posições emitidas pelos alunos debatedores por 

chat de voz. Durante o debate, todos os avatares dos alunos estariam sentados e 

aqueles que desejassem falar precisariam manusear seu avatar, levantando o braço. 

Com a permissão do professor, o avatar se levantaria e o funcionário da ilha 

desviaria o canhão de luz para iluminar o aluno que iria falar.  Isto facilita a 

visualização do avatar do aluno que está com a palavra.  

Ao término da apresentação, o professor poderia agradecer ao grupo e 

solicitar uma salva de palmas para a equipe que apresentou o trabalho. Com um 

simples toque na tecla F2 do computador, o avatar dos alunos bateriam palmas.  

Dessa forma, os integrantes do grupo podem ter uma sinalização de como se saíram 

na apresentação, dependendo da intensidade das palmas a eles dirigidas. 

Dinâmicas como esta, simulando uma apresentação de trabalho de 

alunos em equipe, como na vida real, podem contribuir para que o estudante se 

sinta parte de um grupo, que se motive a fazer bons trabalhos, pois verá que não só 

o professor, mas também os colegas estão acompanhando o que ele está fazendo.  

Com o objetivo de motivar e promover, cada vez mais, a interação entre 

os aluno na Ilha do Aprender, foram criados os ambientes de alunos.  

 

3.3 Ambientes de Alunos 

 Os ambientes para alunos na ilha são o Ponto de Encontro, as Salas de 

Trabalho em Equipe e o Prédio de Publicações.  Esses ambientes se propõem a ser 

espaços para facilitar a criação de vínculos de amizades entre os alunos, incentivar 

a interatividade e colaboração entre eles e facilitar, para o estudante, o acesso ao 

material didático do curso. 

 

3.3.1 Ponto de encontro 

Anexa à praça de recepção da ilha, foi construída uma praça menor, 

denominada Ponto de Encontro. Nessa pracinha, há uma fonte cercada por um 

banco onde os avatares ao redor podem ouvir o som da fonte com uma música ao 
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fundo. Esse espaço tem como propósito ser um lugar ‘relaxante’ para os avatares 

alunos ‘descansarem’ e interagirem com os colegas, fora do horário de aula.  A ideia 

é que os alunos possam conversar e se conhecer fora do ambiente de sala de aula, 

identificando colegas que tenham interesses comuns aos seus e, dessa forma, criar 

laços de amizade, sentindo-se socialmente incluídos no ambiente. Quando os 

estudantes fortalecem os vínculos de amizades, tornam-se menos tímidos uns com 

os outras. Isso permite que eles sejam mais participativos em sala de aula, não se 

omitindo em perguntar para esclarecer dúvidas, bem como sentem-se mais à 

vontade em realizar trabalhos colaborativos com os colegas.     

Junto à pracinha do Ponto de Encontro, foi criada uma lojinha com artigos 

os mais diversos, como peças de roupas, óculos, cabelos, adornos em geral. Tudo 

grátis para os avatares. Essa loja não constava do projeto inicial da ilha e foi 

disponibilizada a partir da constatação do interesse dos alunos, em personalizarem 

seus avatares, quando do treinamento para o experimento que está descrito no 

capítulo 4. Este interesse foi uma constatação interessante, mostrando que os 

alunos estavam realmente interessados na possibilidade de mostrarem suas 

personalidades através dos avatares (VALENTE; MATTAR, 2008). 

Frequentar a loja antes de ir as aulas, tornou-se um hábito para os alunos 

avatares durante o curso. Entre os avatares femininos era visível a concorrência 

para obterem o melhor look. Para isto, vestiam os mais diferentes vestidos, usavam 

vários tipos de cabelos, bolsas, pulseiras e sapatos. Como na vida real, era possível 

ouvir comentários entre elas sobre a roupa das colegas. Assim, pôde-se observar 

um crescimento da interação naquele local.  

Sempre buscando criar espaços para que os alunos interagissem e 

colaborassem entre si, foram criadas salas para trabalho em equipe.  

 

3.3.2 Salas de Trabalho em Equipe  

No mesmo bloco onde ficam as salas de aulas, descrito na seção 3.2.1, foram 

construídas duas salas para trabalho de alunos em equipe (Figura 3.8).  Essas salas 

foram mobiliadas com uma mesa de reunião e um telão com as mesmas 

características as do bloco de salas de aula, porém os telões foram liberados para 

manuseio pelos avatares dos alunos.  
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Figura 3.8  - Sala de Aula para Trabalho em Equipe 

 

As salas foram disponibilizadas para que os alunos pudessem estudar em 

grupo, compartilhando um telão, interagindo por chat de voz, texto e gestos, 

podendo, inclusive, simular uma apresentação de um trabalho solicitado pelo 

professor.  

Esses ambientes favoreceram a interação entre os alunos, reforçando os 

laços afetivos entre eles e, assim, contribuindo para que se mantivessem motivados 

durante o curso. Por vezes, foi observado avatares se juntarem, espontaneamente, 

a um grupo que estava estudando nessas salas, se incorporando para participar das 

discussões que ali estavam acontecendo. Dessa forma, esses ambientes 

contribuíram também para incentivar e induzir os alunos ao estudo durante o curso.  

Outro prédio do Ambiente de Alunos é o Prédio de Publicações. 

 

3.3.3 Prédio de Publicações 

 O Prédio de Publicações é uma estrutura virtual onde o aluno pode obter 

todo o material didático do curso, como apostilas, textos, arquivos de áudio e vídeo.  

 Para isto, basta que o aluno clique, por meio de seu avatar, nos links que 

estão associados ao material que deseja obter, e ele é direcionado para o site da 

Ilha do Aprender na WEB - www.ilhadoaprender.com.br - de onde poderá fazer o 

download do material. Abaixo, uma visão externa e interna do prédio é apresentada 

na Figura 3.9.  
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              Visão Externa do Prédio Publicações                       Visão Interna do Prédio Publicações 
                               Quadro  1                                                                Quadro  2 

Figura  3.9 -  Prédio de Publicações 
 

Dentro do prédio existe uma cachoeira, que torna o ambiente atrativo para 

os visitantes. No primeiro dia de aula, os estudantes eram orientados, pelo avatar 

recepcionista da ilha, a irem ao prédio obterem o material do curso. A facilidade para 

ele conseguir o material didático e o ambiente aprazível da edificação, procurou 

induzir o aluno a conhecer outros prédios na ilha.  Normalmente, após a visita a esse 

prédio, os estudantes retornavam a recepção em busca de mais informações sobre 

a Ilha do Aprender. Eles queriam saber se havia outros lugares interessantes para 

visitar. Isso colaborou, em um primeiro momento, para permanência do aluno no 

ambiente e a criação de vínculos de amizade dos estudantes com o recepcionista da 

ilha. 

Com a apresentação do prédio de publicações, encerra-se a descrição e 

o funcionamento da Ilha do Aprender, e fazem-se umas considerações gerais. 

 

3.4 Considerações Gerais 

 Como foi visto, o ambiente Ilha do Aprender foi desenvolvido com base: 

a) Na criação de cenários virtuais que contextualizassem a vida 

acadêmica do aluno durante a realização do curso. Assim, o aluno assiste 

a uma aula imerso em uma das salas de aula virtuais da ilha, assiste a 

uma palestra no auditório virtual, resolve seus problemas administrativos 

no prédio virtual da secretaria. Cada atividade exercida pelo aluno dentro 

do ambiente está associada a um cenário virtual, simulando a vida 
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acadêmica de um estudante tradicional na vida real.  Dessa forma, 

procurou-se dar ao estudante da Ilha do Aprender um referencial 

institucional através do resgate físico de um ambiente de aprendizagem. 

b) Em um atendimento personalizado e permanente ao aluno, 

realizado por funcionários e instrutores capacitados. Esse atendimento 

tem como objetivo fazer com que o estudante se sinta apoiado pela 

instituição e não se sinta desamparado e isolado para solucionar suas 

demandas, sejam elas: administrativas, financeiras ou acadêmicas. 

c) Em procurar incentivar a interação e colaboração entre 

professores, alunos e pessoal de suporte da ilha, utilizando diversas 

formas, como: em uma abordagem inicial, recepcionando o aluno no 

primeiro momento em que ele chega ao ambiente, criando espaços 

virtuais como o ’Ponto de Encontro’ e a ‘Loja’ da Ilha, para interações 

extra-salas de aula, como mencionado na seção 3.3.1. Uma das 

vantagens de se potencializar a interação entre professores e alunos é 

diminuir a distância transacional entre eles (MAIA; MATTAR, 2007); outra 

é buscar a socialização dos alunos através dos vínculos afetivos que 

podem ser criados a partir dessas interações. 

d) Em incentivar professores, alunos e funcionários a usarem 

todas as formas de comunicação disponíveis no SL para interagirem, 

principalmente, o chat de texto, voz e sinais, como gestos de acenos, 

palmas, risadas. Essa diversidade nas possibilidades de comunicação 

permite deixar o aluno mais confortável para interagir dependendo de seu 

perfil, por exemplo, um aluno tímido pode preferir usar o chat de texto e 

sinais, ao invés de usar uma comunicação por voz. 

e) Em facilitar a obtenção do material didático.  

Dessa forma, um ambiente virtual modelado como a Ilha do Aprender 

favorece  que professores, alunos e funcionários da instituição interajam entre si, 

reforçando laços de amizade entre eles e, assim, contribuindo para motivação de 

todos e o sucesso do aluno.  
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  A implementação de recursos, como o sistema de iluminação do auditório, 

que ajuda na percepção dos avatares naquele ambiente, como foi descrito na seção 

3.2.2, contribui para aumentar as chances de manter o aluno de EAD motivado, 

sentindo-se parte de um grupo e, certamente, colaborando para o seu sucesso.    

Nesse sentido, foi realizado um experimento na Ilha do Aprender para 

observar os efeitos que um ambiente como esse, utilizando os recursos do SL, 

descritos na seção 2.3.2, pode trazer para cursos de EAD.  O experimento é descrito 

em detalhes no capítulo 4.  
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4 EXPERIMENTO 

 

 Cada vez mais, novas tecnologias têm sido usadas para mediar a 

comunicação entre pessoas que estão em espaços geográficos distintos.  Nesse 

sentido, o crescimento da Internet e a evolução dos sistemas distribuídos 

possibilitaram novas formas de interação em rede, ampliando as possibilidades da 

comunicação mediada por computador. 

 Na Educação a Distância, esses recursos tecnológicos, usados para 

mediar a comunicação por computador entre o aprendiz e o professor e entre os 

próprios aprendizes, tornaram-se objeto de estudo para pesquisadores como Mattar 

(2009) e Tori (2010), na busca de soluções para minimizar ou mesmo eliminar 

dificuldades inerentes ao processo educacional a distância, como o do  isolamento 

do aluno de EAD, a falta de motivação do aluno, a baixa  interatividade entre o aluno 

e o professor e entre os próprios alunos, a falta de senso de grupo, dentre outros, 

como discutido na seção 2.2.  Para solução dessas dificuldades, tem sido 

desenvolvido LMSs como o Moodle e o Webaula, discutidos na seção 2.3. Todavia, 

essas plataformas ignoram a parte física de um ambiente de aprendizagem 

(MATTAR, 2009) e não conseguem resolver esses problemas.     

Por outro lado, os avanços tecnológicos, também, possibilitaram o 

surgimento de mundos virtuais em 3D, tornando possível um ser humano, 

representado por um avatar, fazer uma imersão em um ambiente virtual, que simula 

uma vida real. Nesses mundos virtuais parece ser possível fazer o resgate de parte 

da fisicalidade de um ambientes de aprendizagem o que pode fornecer para alunos 

e professores uma  sensação maior de presença no ambiente de aprendizagem. 

Nesse contexto, neste trabalho investigaram-se alguns benefícios que a 

Ilha do Aprender, modelada no mundo virtual Second Life 3D (www.secondlife.com), 

podia trazer para a melhoria da Educação a Distância.  Para isso, foi realizado um 

experimento, onde alunos participaram de um curso a distância utilizando o 

ambiente da Ilha do Aprender, descrito no capítulo 3. 

4.1 Objetivo do Experimento 

 O objetivo desse experimento foi investigar se a Ilha do Aprender 

modelada no Second Life 3D contribui para o resgate de parte da fisicalidade de um 
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ambiente de aprendizagem, visando com isso, ajudar para que os alunos em um 

curso a distância se sintam parte de um grupo e possam melhor interagir e 

colaborar. Em particular, queria-se verificar como se desenvolve a aula, como se 

processa a interação e a colaboração entre professores e aprendizes e entre os 

próprios aprendizes. Além disso, também buscou-se investigar a evasão e o 

aprendizado dos alunos no curso.  Com essa finalidade, foram avaliados aspectos 

de usabilidade, de motivação, de interação, de colaboração e de evasão e 

aprendizado dos alunos.    

 

4.2 Organização do Experimento 

Para viabilizar esse experimento, foi firmada uma parceria entre a Escola 

de Contas Conselheiro Otacílio Silveira (ECOSIL) do Tribunal de Contas do Estado 

da Paraíba (TCE-PB), o Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ) e a Ilha do 

Aprender. Essa parceria criou as condições para que um professor da 

ECOSIL/TCEPB ministrasse para alunos do UNIPÊ, na Ilha do Aprender, duas 

turmas da disciplina Gestão Fiscal e LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal, 

Instrumentos para o Controle Social, com carga horária de 16 horas, sendo oito 

horas para o módulo de Gestão Fiscal e oito horas para o módulo de LRF. 

O curso foi programado para acontecer no período de 08/11/2010 a 

31/11/2010, com aulas de segunda a sexta-feira, sendo uma turma no horário de 

12h às 13h e a outra das 17h às 18 h, tendo sido ofertadas 25 vagas para cada 

turma. 

O recrutamento dos alunos para o experimento foi feito entre os dias 

10/10/2010 e 11/10/2011 entre estudantes do curso de contabilidade do UNIPÊ. Um 

professor e o diretor da ECOSIL/TCEPB convidaram os alunos para participarem.  

Nesta visita, foi anunciado aos alunos que, ao término do curso, aqueles com 75% 

de presença seriam certificados em solenidade que aconteceria no Tribunal de 

Contas do Estado da Paraíba, com a presença do Presidente do TCE/PB e do Reitor 

do UNIPÊ. 

Informou-se também que a participação da ECOSIL/TCEPB no 

experimento tinha como objetivo avaliar a Ilha do Aprender, para que fosse adotada 

no Programa de Capacitação de Gestores Públicos (PCGP) da ECOSIL. Por fim, foi 
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divulgado que os interessados em participar do experimento poderiam obter todas 

as informações sobre o curso no site www.ilhadoaprender.com.br e que as 

inscrições eram gratuitas. 

 

4.2.1 Site Ilha do Aprender 

 O site da Ilha do Aprender (Figura 4.1) tinha um layout formado por um 

menu de seis seções, um bloco com ícones das mídias sociais Twiter, Facebook e  

Youtube, um painel central com as informações sobre a inscrição do curso que seria 

realizado na ilha, além das logomarcas obrigatórias da FINEP e do Programa 

PRIME, patrocinadores do projeto Ilha do Aprender, como é mostrado na parte 

inferior do lado esquerdo da Figura 4.1.   

 

 
Figura 4.1 – Tela Inicial do Site da Ilha do Aprender 

Fonte: www.ilhadoaprender.com.br 
        

As seis seções do menu do site Ilha do Aprender eram:  O Que é,  

Tutoriais, Notícias, Cursos, Perguntas Frequentes, Acesso à Ilha  e Contato. 

 Na seção O que é estava descrito sucintamente o que era a 

Ilha do Aprender e um tutorial sobre o seu funcionamento e sobre como 

se daria a participação no experimento.  

 A seção Tutoriais foi composta por seis vídeos, que 

mostravam ao aluno como realizar as ações básicas do Second Life. 

Abaixo é descrito cada um deles: 
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• O vídeo Aprenda a Caminhar na Ilha do Aprender – tinha como 

objetivo fazer que o aluno, através do seu avatar, desse os primeiros 

passos no ambiente virtual Ilha do Aprender.  

• O vídeo Aprenda a Usar o Teletransporte – ensinava como o aluno ir 

de um ponto a outro na Ilha do Aprender, sem caminhar.  

• O vídeo Aprenda a Sentar – demonstrava como proceder para sentar 

o seu avatar em uma cadeira, na sala de aula da Ilha do Aprender. 

• O vídeo Posicionando o Telão – dizia respeito a como o aluno deveria 

fazer para posicionar o telão, onde o professor passaria os slides do 

Power Point com o conteúdo da aula. 

• O vídeo Comunicando-se na Ilha do Aprender - mostrava como o 

aluno teria que fazer para se comunicar de forma síncrona, através de 

seu avatar e poder interagir (via voz ou texto) nas aulas com o 

professor e os colegas.  

• O vídeo Tutorial Completo – era uma junção dos cinco vídeos 

apresentados anteriormente.   

         

  Propositadamente, os vídeos eram de curta duração. A ideia era passar 

para os alunos que usar a Ilha do Aprender era simples, fácil e rápido, procurando-

se, dessa forma, minimizar resistência do aluno ao uso da ferramenta.    

 Na seção - Cursos – foram disponibilizadas todas as informações 

sobre o curso que seria ministrado, como: período do curso, horário 

das aulas, carga horária do curso e número de vagas ofertadas, bem 

como, um link - http://www.ilhadoaprender .com.br/ 

Cursos.aspx/Materiais/1 -, para download do material do curso.  

O material disponibilizado para o curso consistia dos seguintes conteúdos: 

a Lei de Responsabilidade Fiscal, uma apostila com tópicos de Gestão Fiscal e LRF, 

os slides das aulas, três textos para estudo e discussão em sala de aula e um 

questionário eletrônico para ser respondido pelos alunos.  

A LRF e a Apostila foram disponibilizadas para os alunos no primeiro dia 

de aula; os slides com o conteúdo dado em sala de aula eram postados ao término 

de cada aula e os textos de estudos publicados em datas preestabelecidas, pelo 
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professor. Já o questionário eletrônico foi publicado no último dia de aula do curso e 

elaborado com duas finalidades: a primeira, voltada à avaliação do uso da 

ferramenta e como se processaram as aulas na Ilha do Aprender, e a segunda era 

uma avaliação do  aprendizado do aluno no curso.   

 Notícias – esta seção foi criada para que os alunos pudessem ter 

informações do que estava acontecendo na ilha. Ela foi um dos canais 

utilizados pelo suporte da Ilha do Aprender, para prover informações para 

os alunos.  

 Perguntas Frequentes - nesta seção, foram sendo catalogadas todas as 

perguntas com as devidas respostas, sobre como participar do 

experimento e como utilizar a Ilha do Aprender.   

  Acesso à Ilha – esta seção foi criada para orientar os alunos como se 

transportarem, através de seu avatar, para dentro da Ilha do Aprender. 

Para os alunos já usuários do Second Life foi disponibilizado um link - 

http://www.ilhadoaprender .com.br/Acessar.aspx - que remetia os avatares 

diretamente à Ilha do Aprender. Para os alunos que ainda não eram 

residentes do SL e não possuíam um avatar foi disponibilizado um link - 

https://join.secondlife.com/index.php?lang=pt-BR - para que eles criassem 

os seus avatares, fizessem o download do programa SL e se habilitassem, 

assim, a acessar a ilha.  

 Contato – nesta seção, a equipe de suporte da ilha disponibilizava um 

chat, que funcionava das 08h às 18h, de segunda a sexta-feira, durante 

todo o curso para que os alunos pudessem tirar dúvidas com relação ao 

uso da ferramenta. Além do chat, os alunos podiam também contatar o 

suporte por e-mail ou telefone. 

Foram feitos um Twiter e um Facebook para ilha, com o intuito de 

conectar os alunos participantes do experimento e fornecer informações de interesse 

dos alunos, como: confirmação de horários das aulas e disponibilização de materiais 

do curso no site. Ao ícone do Youtube, foram associados todos os vídeos referentes 

à Ilha do Aprender, inclusive os vídeos com reportagens sobre o experimento inédito 

que seria realizado na região Nordeste.  
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4.2.2 Inscrições do Curso 

 No formulário para inscrição no curso eram solicitados dados pessoais, 

como o nome do candidato, a data de nascimento, o sexo, o CPF, o RG, o E-mail e 

o horário que queria fazer o curso dentro de dois horários prefixados (turma A – das 

12 h às 13 h e turma B das 17 h às 18 h). Além disso, era perguntado se o candidato 

trabalhava e sua experiência no Second Life. No caso do candidato que já era 

residente do SL, era solicitado que informasse também se seus conhecimentos 

sobre SL eram básicos, médios ou avançados.    

  Terminado o período de inscrições, os candidatos selecionados 

receberiam um e-mail de confirmação da inscrição, onde se colocava também os 

requisitos mínimos para uso da ilha, e suas credenciais de acesso (com avatares já 

criados), e instruções básicas para interação com o ambiente.      

No e-mail, também foi esclarecido que os candidatos teriam que 

participar, obrigatoriamente, de uma ambientação na Ilha do Aprender. Para isso, já 

de posse de seu login (Primeiro nome + Sobrenome do avatar), a senha e com o 

programa SL instalado, eles deveriam acessar o SL, em qualquer horário das 8h às 

18h, entre os dias 03/11/2010 e 05/11/2010.  Nesse período, a equipe de suporte da 

Ilha do Aprender, composta por três avatares (Figura 4.2) revezar-se-iam para 

atender os alunos, orientando e auxiliando os residentes a manejar os seus avatares 

na Ilha do Aprender.  

.  

Figura 4.2  – Avatares Suporte da Ilha do Aprender 
 

Inscreveram-se 34 (trinta e quatro) candidatos, sendo 20 (vinte) para a 

turma A, cujo horário era das 12h às 13h e 14 (quatorze) para turma B, cujo horário 

era das 17h às 18h, ambas as turmas com aulas de segunda a sexta-feira, no 



 

 
 

 

65 
 

período de 08/11/2011 a 31/11/2011.  Concluída a etapa de inscrições, configurou-

se um grupo para participar do curso com as seguintes características. 

 

4.2.3 Público 

 Os participantes do experimento eram alunos do curso de contabilidade do 

UNIPÊ, tendo todos cursado, pelo menos, até o quarto período.   

No Quadro 4.1, está sintetizada a representação do grupo com relação ao 

sexo. 
 

Quadro 4.1 – Estudantes do Curso por Sexo 

      Estudantes                  

Turma A – 12h às 13h 

      Estudantes                   

Turma B – 17h às 18h 

Estudantes Turmas  

A e B 

Masc. Fem. Total Masc. Fem. Total  Masc. Fem. Total 

5 12 17 5 5 10 10 17 27 

Percentuais % 37% 63% 100% 

 

Como se observa na turma A, participaram do experimento 12 (doze) 

estudantes do sexo feminino e cinco estudantes do sexo masculino, perfazendo um 

total de dezessete alunos. Na turma B, participaram cinco alunos do sexo masculino 

e cinco alunos do sexo feminino, perfazendo um total de 10 (dez) alunos. Assim, 

participaram no total 27 (vinte e sete) estudantes. Também participou do 

experimento o  professor que ministrou o curso.   

Como pode ser visto no Quadro 4.2, o grupo contava com 16 (dezesseis) 

participantes com idade entre 20 (vinte) e 25 (vinte e cinco) anos, 8 (oito) com idade 

entre 26 (vinte e seis) e 30 (trinta) anos, 2 (dois) na faixa de 31 (trinta e um) anos a 

40 (quarenta) anos e 1 (um) participante com mais de 40 (quarenta) anos e menos 

de 50 (cinquenta) anos.  
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Quadro 4.2 - Estudantes do Curso por Faixa Etária 

Faixas  Etária 

De 20 a 30 anos De 31 a 50 anos 
Total  

De 20 a 25 anos De 26 a 30 anos De 31 a 40 anos De 41 a 50 anos 

16 8 2 1 27 

59% 30% 7% 4% 100,00% 

89% 11% 100,00% 

 

Como se pode verificar, 89% dos participantes do experimento tinham 

entre 20 (vinte) anos e 30 (trinta) anos e 11% estavam na faixa entre 31(trinta e um) 

anos e 50 (cinquenta) anos.   

No tocante às atividades profissionais (Quadro 4.3), exercidas pelos 

participantes do curso, dos 27 (vinte e sete) participantes do grupo, 15 (quinze) eram 

só estudantes, não exercendo nenhuma outra atividade profissional.  Por outro lado, 

10 (dez) participantes exerciam alguma atividade profissional, como gerente 

administrativo, auxiliar de escritório, superintende de tesouraria, dentre outras. 

  
Quadro 4.3 - Atividades Profissionais dos Estudantes do Curso 

Atividades Profissionais 

Trabalhos Diversos Estagiários Estudantes Total  

10 2 15 27 

37% 7% 56% 100% 

 

Como citado na seção 4.2.2, no formulário de inscrição para o curso era 

solicitado do candidato que informasse o nível de experiência que ele possuía no 

uso do ambiente virtual Second Life. Essa informação era importante para identificar 

e dimensionar, adequadamente, o suporte de pessoal necessário para realização do 

treinamento de ambientação na Ilha do Aprender.  Dos 27 (vinte e sete) estudantes 

participantes, como mostrado no quadro 4.4, 24 (vinte e quatro) não possuíam 

nenhuma experiência em SL. Apenas 3(três) participantes eram residentes do SL, 1 

(um) com conhecimentos básicos e 2 (dois) com conhecimentos médios. 
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Quadro 4.4 – Experiência dos Estudantes do Curso em SL 
Nível na SL 

Nenhum Básico Médio Avançado Total 

24 1 2 0 27 

89% 4% 7% 0 100% 

 

Conhecido o perfil do grupo que participaria do experimento, listam-se 

agora os requisitos computacionais para que os alunos selecionados tivessem 

acesso à Ilha do Aprender, bem como a estratégia para garantir esse acesso. 

 

4.3 Treinamento de Ambientação na Ilha do Aprender  

O treinamento para ambientação do professor e dos alunos, na Ilha do 

Aprender, aconteceu na semana anterior ao início das aulas. Com isso, buscou-se 

que os alunos, no primeiro dia de aula, se sentissem seguros no uso da ferramenta. 

Foram realizados dois treinamentos em separado: um para o professor da disciplina 

e outro para os alunos. 

O treinamento do professor constou da simulação de uma aula, em que o 

professor praticou o uso dos recursos da SL, como:  a comunicação com outros 

avatares,  por meio do chat de texto e  voz; o manuseio do telão  Power Point; o uso 

de notecards,  dentre outros. O treinamento do professor durou uma hora e quarenta 

minutos e, ao final, ele solicitou que fosse criado outro avatar auxiliar, para que 

pudesse dar aula, utilizando dois computadores. 

  No primeiro computador, o professor teria, através de um avatar (avatar 

principal) a visão da sala de aula como um todo, podendo identificar todos os 

movimentos dos avatares alunos em sala de aula, conforme mostra a Figura 4.3.  
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Figura 4.3 – Visão do Professor através do Avatar principal (computador 1) 

 
Já no segundo computador, o professor teria, por meio de um  avatar 

Auxiliar,  a visão que os alunos estavam tendo dele e do telão do Power Point, como 

mostrado na Figura 4.4.  
 

 
Figura 4.4 – Visão do Professor Através do Avatar Auxiliar (computador 2) 

 
 

A ambientação dos alunos foi feita de forma personalizada. Cada avatar 

aluno, quando chegava à ilha, para realizar o treinamento, era recepcionado por um 

dos avatares suporte da ilha.  O primeiro passo do treinamento consistia em ajustar 

o áudio do avatar aluno. Para isso, o avatar aluno era abordado, via chat de texto, e 

orientado a fazer os procedimentos necessários.  Em seguida, o avatar aluno era 

convidado a praticar as etapas necessárias, para assistir aula na Ilha do Aprender, 
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como documentado nos vídeos tutoriais. 

Cumpridas todas as etapas a contento pelo avatar aluno, este era 

liberado e estimulado a explorar a ilha. Logo após os primeiros atendimentos, 

verificou-se que o tempo necessário para os alunos se ambientarem com a 

ferramenta e aprenderem o suficiente para assistirem às aulas, era em torno de 15 

(quinze) minutos. 

Já no primeiro dia de treinamento, notou-se que os avatares, após 

haverem sido treinados, voltavam a visitar a ilha, buscando novas informações sobre 

a ferramenta.  Eles queriam saber como modificar seu avatar e como podiam 

conseguir novas roupas e sapatos, outros queriam saber como correr ou voar na 

ilha, dentre outras possiblidades existentes no SL, descritas na seção 2.3.2.  Foi 

visível durante o período de treinamento o interesse dos alunos pela visualização 

física dos avatares de seus colegas. A partir do segundo dia do treinamento, iniciou-

se uma interação e colaboração espontânea entre os avatares. Eles trocavam 

conhecimentos aprendidos para uso da ferramenta extra-treinamento, como colocar 

no avatar um novo cabelo, óculos e  relógios.  

Diante disso, ficou decidido que seria disponibilizada na Ilha do Aprender 

uma loja com artigos gratuitos para os avatares no decorrer do curso, pois ficou 

evidente que os avatares interagiam, cada vez mais, entre si, buscando informações 

para modelar a aparência física de seus avatares.  

 

4.4 Aulas na Ilha do Aprender  

 As aulas na Ilha do Aprender aconteceram como programadas, de 

08/11/2010 a 31/11/2010. O professor iniciava e terminava as aulas pontualmente no 

horário preestabelecido, e as aulas cumpriam uma rotina que funcionava da seguinte 

forma: 

 O professor iniciava a aula cumprimentando os alunos e lhes perguntava por 

chat de voz, se o áudio estava bom, ou seja, se os avatares alunos o estavam 

ouvindo bem, e se eles já tinham posicionado o telão para ver o conteúdo da 

disciplina. 

 Em seguida, os avatares alunos respondiam por chat de texto aberto e os 

avatares, com dificuldades com o áudio ou com posicionamento do telão, 
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procuravam ajustá-lo. Permanecendo algum problema, os avatares de 

suporte da ilha eram acionados.  

 Sanados os eventuais problemas, o professor iniciava a aula com base no 

conteúdo exposto nos slides postados no telão. 

 Durante as aulas, os alunos eram liberados para fazer perguntas pelo chat de 

texto, e o professor, a seu critério, interrompia o que estava explicando e, 

falando o nome do avatar que tinha feito a pergunta, dava as explicações 

necessárias. 

 Normalmente, no momento em que o professor respondia a questionamentos, 

outros avatares, usando chat de texto, participavam da explicação do 

professor incorporando novas informações. 

 Uma atividade muito usada nas aulas pelo professor foi fazer que os alunos 

buscassem conteúdos da disciplina na Internet, a partir de links que ele 

passava pelo chat de texto. Dessa forma, era feito um trabalho de pesquisa 

em grupo, havendo interação e colaboração entre a turma, para obterem os 

resultados solicitados pelo professor. 

  Por fim, o professor encerrava a aula, e os alunos, espontaneamente, 

inúmeras vezes, elogiavam o professor e a aula em geral, fazendo seus 

avatares baterem palmas ou externando, por chat de texto, que a aula tinha 

sido “maravilhosa”, “muito boa”. 

Durante o curso, o professor anunciou que iria ministrar uma das aulas no 

Auditório da ilha. Essa aula teria uma dinâmica diferente e, para isso, seriam usados 

os recursos e características próprios do prédio do auditório como o sistema de 

iluminação, a tribuna, dentre outros, descritos na seção 3.2.2.  Para que a aula se 

realizasse, foram formados grupos de quatro alunos e disponibilizados três textos. 

Cada grupo deveria escolher um texto para estudar e apresentar na aula marcada.  

A aula no auditório da Ilha do Aprender processou-se da seguinte forma:  

 O professor convidava o grupo para sentar-se à banca existente no 

auditório, e o avatar, coordenador do grupo, para apresentar as 

reflexões sobre o texto da tribuna do auditório.  

 O grupo tinha 10(dez) minutos para fazer sua apresentação e 

dispunha, no telão, o texto que havia escolhido. Após a apresentação, 
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o professor abria uma seção de perguntas para o restante da turma. 

 No fim da apresentação, o professor agradecia a participação do grupo 

e solicitava uma salva de palmas. 

A aula no auditório foi motivadora para os alunos. Era possível ouvir os 

incansáveis comentários positivos sobre a aula e que outras aulas deveriam ser 

ministradas no auditório, porque, como disse um dos avatares aluno:  
 
“[…] o auditório é muito bonito... e permite um debate onde a gente fica na 
tribuna e os colegas da equipe em cadeira especiais, além da iluminação 
que fica focando a gente […]”.  

 

Essa declaração do aluno demonstra a importância do resgate físico do  

ambiente de aprendizagem.  A visualização física dos avatares contextualizada por 

um cenário motivava o aluno, que podia identificar visualmente os colegas e seus 

respectivos papéis no exercício da atividade acadêmica.   

No dia 18/12/2010, houve o encerramento oficial do curso, no auditório do 

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, onde foram entregues os certificados aos 

participantes do curso. Durante o evento, uma aluna representante da turma 

discursou, e, em nome do grupo, registrou: 

 

 “[…] ter sido a experiência realizada muito gratificante e que TCE/PB e o 
UNIPÊ deveriam promover outros cursos na Ilha do Aprender […]”.  
 
 

No último dia do curso, faltando vinte minutos para o encerramento da 

aula, o professor solicitou aos alunos que respondessem a um questionário com 

perguntas sobre a Ilha do Aprender e o conteúdo da disciplina dado em sala de aula.  

Os alunos foram informados que a aplicação do questionário tinha como 

objetivo fazer uma avaliação do ambiente virtual Ilha do Aprender usada no curso e 

identificar o nível de aprendizado dos mesmos. 

O formulário (Apêndice A) constava de 10 (dez) perguntas objetivas sobre 

o uso da ferramenta Ilha do Aprender e outras 10 (dez) sobre o conteúdo da 

disciplina dado em sala de aula. Algumas das perguntas possibilitavam também que 

fosse dada alguma explicação do aluno em texto livre. Depois, foram tabulados os 

dados do questionário e computados os seguintes resultados: 
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4.5 Resultados 

Os resultados obtidos no experimento estão apresentados em cinco seções: 

Usabilidade e Motivação, Interatividade, Colaboratividade  e Evasão e Aprendizado. 

4.5.1 Usabilidade e Motivação na Ilha do Aprender 

       A primeira pergunta do questionário se referia ao aspecto de usabilidade 

da ferramenta e a segunda sobre o aspecto motivacional. Abaixo, estão registrados 

os dados no Quadro 4.5.  

 
Quadro 4.5 - Aspectos de Usabilidade e Motivação na Ilha do Aprender 

Sobre a Ilha do Aprender  

Aspecto de Usabilidade Aspecto Motivacional 

De Difícil 

Usabilidade 

De Fácil 

Usabili- 

dade 

Sem Maiores 

Problemas de 

Usabilidade 

Total  
Não é 

Motivadora 

É Pouco 

Motivadora 

É 

Motivadora 

É muito 

Motivadora 
Total  

0 14 14 28 0 0 5 23 28 

- 50% 50% 100% 
- 

 
 

- 18% 82% 100% 

 

Como se verifica no Quadro 4.5, com relação à usabilidade da 

ferramenta, dos 28 (vinte e oito) participantes da pesquisa, 14 (quatorze) afirmaram 

que era fácil usar a Ilha do Aprender, e outros 14 (quatorze) registraram não ter tido 

maiores problemas de usabilidade, ou seja, não acharam fácil, mas o grau de 

dificuldade para usar a ilha era mínimo. O que significa afirmar que os participantes 

do experimento não consideraram o uso da ferramenta um empecilho para 

realização do curso. 

Sobre se a Ilha do Aprender era um ambiente motivador, 23 (vinte e três) 

respondentes afirmaram que a ilha era muito motivadora, enquanto outros cinco 

responderam que era motivadora. 

 Ainda sobre a ferramenta, as duas perguntas seguintes foram: se o 

pesquisado indicaria, a um amigo, fazer um curso na Ilha do Aprender,  e, a outra, 

se o participante se sentiu parte de um grupo no decorrer do curso. As respostas a 
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estas perguntas estão mostradas no Quadro 4.6. 

 
Quadro 4.6 – Aspectos Motivacionais na Ilha do Aprender 

Sobre a Ilha do Aprender  

Se indicaria para um amigo fazer um 

curso na Ilha do Aprender 

Se o participante do curso se sentiu parte 

de um grupo 

SIM Não Total SIM Não Total 

28 0 28 27 1 28 

100% - 100% 96% 4% 100% 

 

Como se vê, todos os participantes do curso indicariam a um amigo, 

realizar um curso na Ilha do Aprender. Por outro lado, 27 (vinte e sete) participantes 

registraram que se sentiram parte de um grupo no experimento. Somente um 

pesquisado, não se sentiu pertencente a um grupo, no decorrer do curso.  

O aluno que respondeu que não se sentiu parte do grupo não frequentou 

a Ilha do Aprender fora do horário de aula. Chegava sempre em cima da hora para 

assistir à aula e se desconectava da ilha assim que a aula terminava. Quando 

estimulado pelo pessoal de suporte da ilha para explorar os recursos da ferramenta, 

sempre informava que era ocupado e não tinha tempo. Certamente, a falta de 

disponibilidade de tempo do aluno contribuiu para sua não socialização no grupo.  

Após as quatro perguntas que envolviam aspectos de Usabilidade e de 

Motivação, foram formuladas perguntas sobre interatividade na ilha.  

4.5.2 Interatividade na Ilha do Aprender  

As perguntas sobre interatividade na Ilha do Aprender foram duas. Uma, em 

relação à interação entre o aluno e o professor e a outra, em relação à interatividade 

entre os próprios  alunos. Nesta questão, foram observados os seguintes dados, 

registrados no Quadro 4.7. 
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Quadro 4.7 – Resultado sobre Interação na Ilha do Aprender 

INTERAÇÃO  

Aluno com o Professor Entre os Alunos 

É muito 

difícil 

interagir 

com o 

profes-

sor 

É 

difícil 

intera-

gir 

com o 

profes-

sor 

É fácil 

interagir 

com o 

profes- 

sor 

É muito 

fácil 

intera- 

gir  

com o 

profes-

sor 

T 

O 

T 

A 

L  

É muito 

difícil 

interagir 

com os 

colegas 

É difícil 

interagir 

com os 

colegas 

É fácil 

interagir 

com os 

colegas 

É muito 

fácil 

interagir 

com os 

colegas 

T 

O 

T 

A 

L 

0 0 6 22 28 0 0 11 17 27 

- - 21% 79% 100% - - 39% 61% 
100

% 

 - 100% 100% - 100% 
100

% 

 

Como se pode ver, o Quadro 4.7 registra que 22 (vinte e dois) 

pesquisados responderam que era muito fácil interagir com o professor e seis 

respondentes afirmaram que é fácil interagir com o professor.   

No quesito sobre interação com os colegas, 17 (dezessete) alunos relataram que era 

muito fácil interagir com os colegas e outros 11 (onze) disseram que é fácil interagir 

com os colegas. Depois de apresentados os resultados do experimento sobre 

interação na Ilha do Aprender, passa-se a mostrar os resultados computados na 

pesquisa sobre colaboração. 

 

4.5.3 Colaboratividade na Ilha do Aprender 

 Os resultados sobre colaboratividade na ilha foram obtidos através de 

dois questionamentos ao grupo pesquisado. O primeiro, em relação à ajuda dos 

colegas no uso do ambiente Ilha do Aprender e a segunda, em relação ao nível de 
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colaboração entre os alunos durante as aulas. Abaixo no Quadro 4.8  apresentam-se 

os dados computados. 
 

Quadro 4.8 – Resultado sobre Colaboratividade na Ilha do Aprender 

 
 

Como mostra o Quadro 4.8, 24 (vinte e quatro) alunos acharam excelente 

a colaboração existente entre eles, no manuseio da ferramenta Ilha do Aprender. 

Dois alunos acharam boa, e 1 (um) aluno achou regular. Em relação à colaboração 

em sala de aula, 17 (dezessete) alunos acharam excelente a ajuda entre eles, 10 

(dez) alunos consideraram boa e 1 (um) aluno achou regular. Depois de 

apresentados os dados sobre colaboratividade, passa-se a apresentar os dados 

sobre acessibilidade na Ilha do Aprender. 

 

4.5.4  Facilidade de Conexão à Ilha do Aprender 

  Os alunos podiam acessar a ilha de qualquer localidade, desde que 

tivessem uma conexão com banda larga.  No quadro 4.9, apresentam-se os 

resultados de onde os alunos acessaram a Ilha do Aprender para assistirem à aula. 

COLABORATIVIDADE 

Em relação ao uso da Ferramenta Durante o Aprendizado na Aula 

Exce 

- 

lente 

Boa 

 

Re- 

gular 

 

Ruim 

 

Não 

houve 

intera-

ção 

Total 

Exce

- 

lente 

Boa 
Re- 

gular 
Ruim 

Não 

houve 

intera-

ção 

Total 

24 2 1 0 0 27 17 10 1 0 0 
28 

 

89% 7% 4% - - 
100

% 
61% 36% 3% - - 100% 

96% 4% 
100

% 
97% 3% 100% 
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Quadro 4.9 – Facilidade de Conexão à Ilha do Aprender 

  Local de Onde os Alunos 

Assistiram às Aulas 

Quantidade 

de Alunos 
% 

Só de Casa 10 37% 

Só do Trabalho 10 37% 

De casa e do Trabalho 3 11% 

De casa, do trabalho e outros 1 4% 

De casa e outros lugares 2 7% 

De outros lugares (faculdade, 

Shopping, etc. 
1 

4% 

Total 27 100% 

 

Como se pode verificar no Quadro 4.9, os alunos assistiram à aula a partir 

dos seguintes locais: 10 (dez) alunos assistiram às aulas só de casa, outros 10 (dez) 

assistiram à aula só do trabalho, 3 (três) alunos assistiram ao curso de casa e do 

ambiente do trabalho, 1 (um)  aluno assistiu à aula em casa, no trabalho e em outros 

lugares, 2 (dois) alunos assistiram à aula de casa e de outros lugares e 1(um) aluno 

só assistiu à aula de outros lugares como shopping, faculdade etc. No caso do 

professor, registrou-se que ele ministrou aulas de casa e do ambiente de seu 

trabalho.  

A possibilidade de os alunos poderem assistir à aula de diversos lugares 

contribuiu para que eles faltassem menos às aulas. Dessa forma, o aluno pôde se 

manter em dia com o conteúdo didático dado em sala de aula. Isso, certamente, 

contribuiu para sua motivação e minimizou os riscos de evasão.           

 Por fim, apresentam-se os resultados obtidos sobre evasão no curso e 

aprendizado dos alunos. 

4.5.5 Evasão e Aprendizado na Ilha do Aprender  

Encerradas as aulas, verificou-se que todos os 27 (vinte e sete) alunos, ou 

seja, 100% do grupo que iniciou o curso chegaram ao fim e possuíam 75% de 

presença ou mais nas aulas.  
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O comportamento do grupo em relação à frequência nas aulas está 

representado no Gráficos 4.1.  Nele, pode-se observar que a média de presença dos 

alunos foi de 89% contra 11% de faltosos. 

 

 
       Gráfico 4.1 – Frequência dos Alunos 

 

Para que houvesse esse índice de 89% de assiduidade dos alunos no 

curso, certamente, diversos fatores contribuíram, como: a possibilidade de se 

conectar a ilha a partir de diversos locais, a disponibilização permanente de pessoal 

para solucionar dificuldades dos alunos, o atendimento personalizado de recepção e 

secretariado da ilha, a facilidade do aluno na obtenção do seu material didático, 

dentre outras facilidades criadas na Ilha do Aprender, descritas na seção 3.4.      

 Em relação ao aprendizado do grupo, foram registrados os seguintes 

indicadores expostos no Gráfico 4.2.  

 
Gráfico 4.2 – Aprendizado do Grupo 
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Os dados mostraram que 89% do grupo obtiveram nota 5 (cinco) ou 

superior, no questionário aplicado sobre o  conteúdo, em uma escala de 10 (dez), e 

11% do grupo ficaram com nota inferior a cinco. Também, registrou-se que a   média 

de aprendizado da turma foi de 6,6 (seis vírgula seis).   

 Apresentados os resultados sobre evasão e aprendizado no curso 

realizado na Ilha do Aprender, conclui-se a seção de Resultados sobre o 

experimento e passa-se à discussão desses resultados.   

 

4.6 Discussão 

 Como mostrado no Quadro 4.5, o grupo participante do experimento não 

teve dificuldades no uso do ambiente virtual Ilha do Aprender, já que 100% dos 

alunos registraram que era fácil ou muito fácil assistir aula na Ilha.  

Durante o período de treinamento, organizado para que os alunos do 

curso se ambientassem na ilha, verificou-se que os avatares alunos precisavam de 

apenas 10 (dez) a 15 (quinze) minutos, para se habilitarem a realizar as tarefas 

básicas de caminhar na ilha, de usar o teletransporte, de sentar-se em uma cadeira 

na sala de aula, de posicionar o telão do Power Point e de se comunicar por chat de 

texto ou voz.  

  Depois disso, os avatares foram estimulados a explorar a ilha e os 

tutoriais, que estavam disponíveis, tanto no site da Ilha do Aprender, bem como na 

própria ilha no Second Life. Após o treinamento, constatou-se que os avatares 

retornavam à ilha, duas ou três vezes ao dia, durante o período que antecedeu o 

início das aulas.  Eles buscavam novas informações sobre a ferramenta, do tipo: 

como fazer o avatar correr, voar e, principalmente, como personalizar o avatar.  

Era visível, para quem observava o movimento na ilha, a satisfação dos 

avatares que conseguiam modelar o seu perfil, seja aumentando o tamanho do 

avatar, colocando um novo cabelo, trocando a roupa, dentre outras possibilidades, 

como descrito na seção 2.3.3.  

Essa satisfação era externada pelos alunos no chat de texto, através de 

mensagens trocadas entre eles, como: “ei! eu consegui!”, ’’veja como tô bonita!,  

“olha meu cabelo!, o que achou?”,  “blz”, “o que acha de minhas botas?”, “lindas”.  
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Isso demonstra como era importante para os alunos mostrarem suas características 

físicas através de seus avatares. Essas possibilidade de se apresentarem 

fisicamente com diversos visuais e pedirem a opinião dos colegas sobre suas 

aparências contribuiu  para que interagissem e criassem laços afetivos de amizade 

entre eles, dando origem a um senso de grupo.  

Dessa forma, iniciou-se entre os avatares um volume crescente de 

interação e colaboração dentro da Ilha do Aprender.  

No primeiro dia de aula, o professor, após se apresentar para as turmas e 

falar em linhas gerais sobre o curso que iria ministrar, realizou uma chamada 

nominal dos alunos. Assim, o professor deu início à interação entre ele e os alunos. 

Em seguida, o professor avisou que os alunos podiam fazer perguntas 

pelo chat de texto, a qualquer momento, desde que elas estivessem correlacionadas 

com o contexto do conteúdo que estava sendo dado. 

Normalmente, no momento em que o professor estava respondendo a um 

questionamento de um avatar, outros alunos, usando o chat de texto, contribuíam 

com a explicação do professor, incorporando novas informações, havendo, dessa 

forma, uma colaboração espontânea desses alunos, para o esclarecimento do 

questionamento. 

Uma estratégia de ensino, usada pelo professor, foi o uso da INTERNET 

como fonte de informação e conhecimento, tornando mais efetiva e ativa a 

participação dos alunos. O professor fornecia, pelo chat de texto, links de sites nos 

quais os alunos deveriam buscar informações sobre o assunto, que, naquele 

momento, estava sendo explicado em sala de aula. Dessa forma, como relatou um 

aluno, no questionário aplicado ao grupo:  

 
“[…] todos interagiam de uma forma muito dinâmica e proveitosa. A 
sensação é de estarmos em uma sala de aula real. Todos expõem suas 
opiniões e o professor, por sua vez, permite que essa troca seja mutua, 
respondendo todos os questionamentos e dúvidas”. 
 
 

Quando o aluno diz ter “a sensação de estar em uma sala de aula real”,  é 

porque ele identificava no ambiente os elementos físicos próprios de uma sala de aula real, 

como cadeiras, telão para Power Point. Além disso, ele podia reconhecer as características 

físicas dos colegas que estavam representadas nos avatares, como a cor da pele, os 
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cabelos e os  vestuários      

No que o aluno se refere a  interação e a colaboração entre professor e 

alunos elas realmente foram intensas durante as aulas.  Isso aconteceu porque 

como disse o Professor  

 
“A facilidade de comunicação entre todos que compartilharam a Ilha do 
Aprender durante o curso, nos coloca como integrantes do grupo, pois 
inexistem obstáculos à comunicação e à interação tanto pública quanto de 
modo reservado, permitindo o mesmo nível de ‘convivência’ entre os 
Avatares como se todos estivéssemos compartilhando pessoal e 
materialmente do mesmo ambiente.” 
 
 

A representação física dos alunos por meio de avatares potencializava a 

comunicação na Ilha.  Muitas vezes a interação entre os alunos se dava a partir de 

encontros casuais entre seus avatares.  Isso pode ser observado ao longo de todo o 

curso. 

Como visto na seção 2.3.2, a comunicação podia ser aberta (pública) ou 

fechada (reservada). Nas discussões em sala de aula, o professor e os alunos 

conversavam pelo chat aberto, ou seja, o chat em que todos podiam ver o que os 

outros estavam escrevendo, ao mesmo tempo que podiam ouvir o que o professor 

estava falando. Já em chat fechado, alguns alunos se dirigiam ao professor ou vice-

versa, quando queriam falar algo particular e não atrapalhar a aula. Assim, por 

exemplo, um avatar aluno que necessitava sair da sala de aula mais cedo, pedia 

autorização ao professor pelo chat fechado. Dessa forma, essas diferentes 

possibilidades de se comunicar na ilha contribuíram para que existisse um senso de 

grupo entre os participantes do curso. 
 Em seguida o depoimento de um aluno: 

 
“Foi o segundo curso a distância que fiz, […] as aulas ocorriam online, 
entretanto não existia a interatividade que existiu na Ilha do Aprender, as 
perguntas eram recebidas apenas pelo professor que classificava, […], na 
Ilha  do Aprender as discussões eram vistas por todos, o professor se 
pronunciava, os demais colegas comentavam até chegar a um consenso 
[…] A possibilidade de troca de links ajudava […], havendo a participação 
de todos.” 
 
 

Na declaração do aluno ele ressalta a importância da interação e 

colaboração multilateral durante as aulas na ilha. Do seu ponto de vista, na Ilha do 
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Aprender, existia uma discussão pública em torno das questões debatidas em sala 

de aula. Assim, o aprendizado era construído com a colaboração de todos, havendo 

ainda a disponibilidade de Internet como ferramenta para formação do novo 

conhecimento.  

A interação e a colaboração entre os alunos  aconteceu a partir da fase de 

treinamento entre os alunos, conforme relatado na seção 4.3. O interesse dos 

alunos pelos aspectos físicos de seus avatares propiciaram o início de uma série de 

trocas de informações entre os alunos,  dando origem a criação de laços afetivos de 

amizade e a um senso de grupo entre eles, o que pode ter contribuído para que não 

houvesse evasão no curso da Ilha do Aprender. Apesar de parte do curso ter 

ocorrido em um período de provas dos alunos foi registrada, conforme mostrado no 

Gráfico 4.1, um frequência de 89%(oitenta e nove por cento) de presença dos alunos 

por aula.  

 Diversos fatores podem ter contribuído para o alcance desse índice de 89% 

(oitenta e nove por cento) de presença em sala de aula.  Um deles, foi a 

possibilidade do aluno assistir à aula de diferentes lugares, como de casa, do local 

do trabalho, do shopping, conforme registrado na seção 4.5.4.  Outro fator que pode 

ter corroborado para isso foi a possibilidade dos alunos assistirem à aula fora de seu 

horário, ou seja, os alunos, apesar de terem sidos inscritos em turmas com horário 

distintos, podiam, em uma eventualidade e com a anuência do professor, assistir à 

aula no horário da outra turma.  No entanto, o fator maior para o alcance dessa 

performance de presença em sala de aula, na opinião desse pesquisador, que 

dedicou seis horas diárias ao longo da realização desse experimento, o que totalizou 

cerca de 130 horas de observação, foi a motivação gerada nos alunos pelo resgate 

de parte da fisicalidade do ambiente de aprendizagem, resgatados através dos 

prédios modelados em 3D na Ilha do Aprender e da representação dos alunos no 

ambiente por avatares.   

 Nesse contexto, foi registrada uma média de aprendizado da turma de 6,6 

(seis vírgula seis), em um escala de 10 (dez).  Essa avaliação dos alunos foi feita 

através de um teste surpresa, formado por 10 (dez) afirmativas para serem 

respondidas pelos alunos com “FALSO” ou “VERDADEIRO.  
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Na opinião do professor, foram  

 
“[…], bastante satisfatório, tendo em vista que o teste foi feito sem que se 
desse um prazo para que os alunos se dedicassem para estudar a matéria, 
tendo respondido às questões, somente com o que acompanharam em 
sala de aula […]”.  
 

4.7 Considerações Gerais 

 De acordo com o que foi relatado ao longo deste capítulo, as plataformas 

LMSs tentam minimizar dificuldades da EAD, como  o isolamento do aluno, a falta de 

motivação, a baixa interatividade, a falta de senso de grupo e a evasão. No entanto, 

elas ignoram os aspectos físicos do ambiente MATTAR (2009) e não conseguem 

resolver esses problemas. 

Por outro lado, o mundo virtual Second Life 3D surge com grande 

potencial para promover esse resgate físico do ambiente, podendo fornecer uma 

maior sensação de presença para alunos e professores.  

Diante desses fatos, foi realizado um experimento na Ilha do Aprender, 

modelada no SL, para investigar se a Ilha do Aprender contribuía para o resgate de 

parte da fisicalidade de um ambiente de aprendizagem e com isso estimulava para 

que  participantes de um curso de EAD, se sentissem parte de um grupo facilitando, 

assim, a interação e colaboração entre eles.  

O curso foi realizado com uma carga horária de 16 horas e contou com a 

participação de 27 estudantes. Para dar suporte ao curso foi desenvolvido o site – 

www.ilhadoaprender.com.br -, que disponibilizou todas as informações e serviços 

necessários para sua realização. 

Após feitas as inscrições e realizado o processo de seleção, os alunos 

participaram de uma ambientação na Ilha do Aprender e em seguida deu-se início as 

aulas, que aconteceram em duas turmas.  

Ao término do curso os alunos responderam a um questionário  

envolvendo perguntas com aspectos sobre motivação, interação colaboração, 

evasão e aprendizado. O questionário possibilitava aos alunos, em algumas 

questões, que explicassem textualmente as razões para suas respostas. Depois, 

foram apresentados os resultados obtidos e feita uma discussão.   

Este pesquisador, que durante cerca de 130 horas observou o 
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experimento e com base nos resultados apresentados considera, que são fortes os 

indícios de que o ambiente Ilha do Aprender contribuiu para resgatar parte da 

fisicalidade do ambiente de aprendizagem e com isso estimulou a formação de um 

senso de grupo entre os participantes do curso ali realizado, facilitando a interação e 

colaboração entre eles.  

No próximo capítulo, apresentam-se as conclusões deste trabalho, suas 

contribuições, ao mesmo tempo em que se propõem alguns trabalhos 

complementares e listam-se um conjunto de lições aprendidas.  
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5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

Nos dias de hoje, a busca por formação continuada é condição 

fundamental para o profissional se manter bem posicionado em um mercado de 

trabalho cada vez mais competitivo. Para tanto, têm sido usadas diversas 

modalidades de treinamento e especialização. Nesse contexto, a Educação a 

Distância exerce um papel fundamental, pela característica de autonomia do 

estudante e independência de espaço físico. Consequentemente, os cursos a 

distância têm tido uma demanda crescente, sejam eles de formação ou de 

capacitação.  

No entanto, os cursos de EAD apresentam dificuldades, como a falta de 

motivação do aluno, o seu isolamento, a baixa interatividade e a evasão. Com o 

crescimento da Internet de banda larga, da evolução da WEB e dos LMS, foi 

possível estabelecer novas  formas de interação em rede, através de comunicação 

mediada por computador. Nesse sentido, plataformas LMS são usadas para mediar 

a comunicação em cursos a distância e procuram recriar parte dos aspectos sociais 

e emocionais de um ambiente de aprendizagem, visando minimizar problemas da 

EAD. Entretanto, essas plataformas ignoram o resgate físico do ambiente, o que  

poderia contribuir para que o aluno estabelecesse uma relação maior com o 

professor e a instituição, para que ele pudesse resolver suas dúvidas e angústias em 

tempo real. 

Por outro lado, surge, em 2003, o Second Life 3D com grande potencial 

para se desenvolver um ambiente de aprendizagem virtual que pode resgatar parte 

da fisicalidade do ambiente real, fornecendo uma maior sensação de presença para 

professores e alunos, e, assim, contribuir para uma maior motivação do aluno e 

interação entre professores e alunos. 

Diante desse contexto, neste trabalho de pesquisa, foi desenvolvido, com 

o apoio do FINEP – Financiadora de Projetos e da Fundação Parque Tecnológico 

de Campina Grande, o  ambiente  Ilha do Aprender  para realização de cursos a 

distância no Second Life 3D.  

 A ilha foi construída de forma a fornecer uma estrutura física virtual de 

um ambiente de aprendizagem para que professores e alunos pudessem ter um 
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atendimento personalizado e um referencial institucional. Em linhas gerais o projeto 

visou minimizar a sensação de isolamento do aluno. Para isso, o ambiente contou 

com edificações, habitados por funcionários e instrutores, representados por 

avatares, para atender ao aluno. Essas edificações, como o  Prédio da Secretária e 

o Bloco de Sala de Aulas, eram referenciais físicos para ajudar e estimular o aluno 

a superar suas dificuldades e exercer suas atividades acadêmicas. Além disso, 

construiu-se locais específicos para que  professores e alunos fossem estimulados 

a interagir, para criarem e fortalecerem vínculos afetivos com o objetivo de motiva-

los e se sentirem parte de um grupo. 

Uma vez completado o projeto da Ilha do Aprender, foi desenvolvido um 

curso para investigar especificamente como as decisões de design afetaram a 

realização de um curso de capacitação. 

  Ao término do curso, os participantes responderam a um questionário com 

perguntas envolvendo aspectos sobre interatividade, colaboração e motivação, 

dentre outras, relatado no Capítulo 4. 

Os resultados do experimento mostraram fortes indícios de que o resgate 

de parte da fisicalidade do ambiente contribuiu para minimizar o isolamento do 

aluno e colaborou na formação de um senso de grupo entre os participantes. 

Também, foram mostradas evidências de que houve um processo interessante de 

interatividade e colaboração entre os estudantes com indícios de que este 

processo auxiliou no desempenho dos alunos, aumentando a sua motivação e 

diminuindo a evasão.  

  

5.1 Contribuições 

 

Este trabalho contribuiu com a criação de um ambiente – Ilha do Aprender 

- para Educação a Distância no mundo virtual Second Life 3D. O projeto da ilha 

visou contribuir para o aumento da interação e motivação dos alunos, através do 

resgate físico do ambiente, buscando minimizar problemas de seu isolamento, de 

falta de senso de grupo e na diminuição da evasão do aluno de EAD, dentre outros 

discutidos na seção 2.2.2.  

Para tanto, na Ilha do Aprender, foram construídos prédios virtuais, onde 
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funcionários de uma instituição de ensino, representados por avatares, trabalharam 

ajudando os estudantes a superarem suas dificuldades de ordem administrativa, 

acadêmicas ou de uso da tecnologia. A ideia foi que existissem prédios específicos 

para cada atividade exercida pelos alunos. Assim, se eles fossem assistir a uma 

palestra, então se dirigiriam ao auditório; se quisessem resolver um problema de 

matrícula, iriam à secretaria. Em suma, o que se quis foi replicar, na medida do 

possível, os ambientes disponíveis nas instituições do mundo real. 

Esse atendimento personalizado em prédios específicos, visou a diminuir 

a sensação de isolamento do aluno e lhe dar um referencial institucional.  Além 

disso, foram criadas áreas voltadas para que eles pudessem interagir fora de sala 

de aula, como é o caso do Ponto de Encontro, edificado com o objetivo de 

estimular a interação entre eles, como descrito na seção 3.3.1.  

Outro local construído para estimular a interatividade na ilha foi a loja 

virtual. Nela, foram disponibilizados os mais diversos objetos e utensílios como 

roupas, pulseiras e sapatos, para que os alunos pudessem vestir nos seus 

avatares. A loja tornou-se um ponto de encontro espontâneo dos avatares alunos, 

onde foi observado um aumento na interação e colaboração entre eles, conforme 

descrito na seção 3.3.1.  

Além do ambiente virtual Ilha do Aprender, foi desenvolvido o site   

www.ilhadoaprender.com.br, descrito na seção 4.2.1. O site destinou-se a 

disponibilizar todas as informações necessárias para a realização do curso. Nele, 

foram postados vídeos tutorias de manuseio da ferramenta, notícias, avisos, dentre 

outras informações, conforme descrito na seção 4.2.1.  

Depois disso, foi realizado um curso com 27 (vinte e sete) participantes na 

Ilha do Aprender. Sua avaliação mostrou que 82% do grupo responderam que o 

ambiente era muito motivador e os outros 18% disseram que era motivador; 96% 

dos estudantes se sentiram parte de um grupo durante o curso; 79% dos alunos 

registraram que era muito fácil interagir com o professor. Além disso, 97% dos 

estudantes disseram que a colaboração entre eles foi excelente ou boa. Por fim, 

registrou-se que 100% dos alunos concluíram o curso. Os resultados obtidos com a 

realização deste curso estão detalhados na seção 4.5.   

Além disso, constatou-se indícios de que o ambiente propicia um aumento 
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na interatividade e colaboração entre professores e alunos.  Nesse sentido, a 

criação da Ilha do Aprender colaborou para alcançar os objetivos deste trabalho, de 

aumentar a interação e motivação do aluno, e contribuiu para o sucesso dos 

alunos. 

Do estudo realizado nesta pesquisa, podem-se listar algumas lições 

aprendidas: 

a) O projeto de um ambiente como a Ilha do Aprender deve incorporar as 

sugestões dos alunos residentes.  Na Ilha do Aprender, o local de maior 

sucesso e que mais contribuiu para estimular a interação e colaboração 

entre os alunos foi a loja virtual. Ela não constava do projeto inicialmente 

e foi construída a partir de uma demanda dos alunos, conforme detalhado 

na seção 3.3.1.  

b) A presença permanente, na Ilha do Aprender, de avatares funcionários 

contribuiu para reter o aluno no ambiente. Durante o experimento, 

observou-se que os avatares alunos só permaneciam na Ilha se 

encontrassem outros avatares com quem pudessem interagir. A presença 

do avatar funcionário é um sinal de percepção importante para os alunos.  

c) Os prédios na Ilha do Aprender foram construídos de forma espaçosa e 

com pé-direito alto. Isso foi importante porque a movimentação dos 

avatares, principalmente para os iniciantes em SL, era muito confortável. 

Ambientes estreitos e baixos dificultam o manuseio do avatar, conforme é 

descrito na seção 3.2.1. 

d)  A implantação de um sistema de teletransporte integrando todas as 

edificações da ilha facilitou a movimentação dos avatares. O 

teletransporte foi o meio mais usado pelos avatares alunos para se 

locomoverem da recepção até sala de aula.   

e) O sistema de iluminação implementado no auditório da Ilha se mostrou 

muito eficaz, como fator motivador e de percepção para os avatares. O 

sistema também facilitou o professor na condução do debate ali proferido, 

descrito na seção 4.4.    

f) A tecnologia utilizada permite uma adequada mediação entre 

instrutor/professor e os alunos. 
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g) O acesso de recursos disponíveis na INTERNET para pesquisa e 

demonstrações, em tempo real, pelos alunos, mediada pelo professor 

aumenta a motivação, a participação e a interação deles, bem como 

facilita o processo de aprendizagem.  

 

5.2 Trabalhos Futuros 

 

Como sugestão para futuros trabalhos, indica-se: 

a) Realizar experimentos mais refinados que o apresentado neste trabalho 

de pesquisa, introduzindo professores-tutores para habitarem os 

ambientes de professores, construídos na Ilha do Aprender, para 

atendimento didático ao aluno. Dessa forma, pode-se mensurar o quanto 

esses tutores, disponibilizados para atender o aluno de forma síncrona 

dentro do ambiente Ilha do Aprender e fora do horário de aula, poderiam 

agregar na motivação e no aprendizado dos alunos.   

b) Outro trabalho é criar a interoperabilidade da Ilha do Aprender com um 

LMS como o Amadeus, que foi desenvolvido com enfoque de estimular o 

aluno a realizar ações através de atividades. Esse ambiente, em particular, 

preocupa-se, dentre outras coisas, em fornecer sinais de percepção para o 

aluno, buscando diminuir o seu isolamento, como mostrado na seção 2.3.1 

deste trabalho. A associação da Ilha do Aprender a um LMS com essas 

características, certamente, traria novos elementos para o estudo de 

melhorias na EAD. 

c) Desenvolver mecanismos para WEB, que possam automatizar o processo 

de inscrição em cursos no SL. A ideia é que a partir  da inscrição do aluno 

via site, exista um processo transparente, de instalação do software para 

acesso ao SL e da criação do seu AVATAR vinculando ao ambiente de 

aprendizagem, sem exigir dele, qualquer outro procedimento além da 

inscrição.      
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Questionário 
Por favor, se apareceu a opção ativar macro do Word no canto superior 

esquerdo, clique em opções, habilitar  e depois clique em ok. 
 

Nome do Avatar :  
1. Com relação ao uso da ferramenta  ilha do aprender você achou: 

   de difícil usabilidade 
            de fácil usabilidade 
            sem maiores problemas de usabilidade 
2. Em sua opinião, a  ferramenta  ilha do aprender: 
            não é motivadora 
            é pouco  motivadora 
            é motivadora 
            é muito motivadora 
3. Durante o curso você se sentiu parte de um grupo? 
            Sim  
            Não 
 

 

     

 

4. Marque os locais de onde você assistiu aula: (aqui você pode marcar mais de 
uma opção) 

          de casa  

        do ambiente do  trabalho  

          de outros lugares  (especifique)   

     

 
 

                Explique porque abaixo: 
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5.  Você  faria ou recomendaria a um amigo fazer um curso na ilha do 
aprender?   
           Sim 
           Não 

 

     

 
 

 
6. Se você fosse optar por fazer um novo curso você escolheria por fazer um 
curso do tipo:  
               tradicional a distância 
              a distância  porém com interação (como é o da ilha do aprender) 
              presencial 
 
7. Com  relação  à  interação no ambiente da ilha do aprender,  você diria 
que: 
              é muito difícil interagir com o professor 
              é difícil interagir com o professor 
              é fácil interagir com o professor 
              é muito fácil interagir com o professor  
8. Ainda com  relação  à  interação no ambiente da ilha do aprender,  você 
diria que:  
             é muito difícil interagir com os colegas 
             é difícil interagir com os colegas 
            é fácil interagir com os colegas 
            é muito fácil interagir com os colegas 
9.  Durante o curso, diante de dificuldades no uso da ferramenta como você 
classificaria a ajuda que recebeu de colegas ou prestou a colegas? 

               Explique porque abaixo: 
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           Excelente 
           Boa 
           Regular 
           Ruim 
           Não houve interação  
10. Durante as aulas, como você classificaria o nível de colaboração com os 
seus colegas?   
           Excelente 
           Boa 
           Regular 
           Ruim 
           Não houve colaboração  
11. Faça um  comentário /sugestão sobre o curso que você  fez usando a ilha 
do aprender. 

     

 

12. Marque  a(s) assertiva(s) verdadeira(s): 

  Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, são instrumentos de    
transparência   o PPA, a LDO, a LOA e a Prestação de Contas; 

   A LRF fixou normas sobre o PPA;  

  Para a LRF, a despesa com Pessoal do Estado deve ser inferior a 49% da 
RCL; 

   A CAGEPA é um exemplo de empresa estatal dependente no caso do 
Governo do Estado da Paraíba; 

   O Cronograma Mensal de Desembolso deve ser divulgado junto com  o 
orçamento anual; 

   Os Municípios com menos de 50.000 habitantes podem divulgar o RGF 
semestralmente; 
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   A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe ação planejada 

   Por meio do Relatório Resumido da Execução Orçamentária se verificam os 
limites de gastos com pessoal; 

   A cada bimestre, o Gestor deve elaborar e divulgar o Relatório de Gestão 
Fiscal; 

   A busca pelo equilíbrio das contas públicas é o objetivo central de uma 
gestão fiscal responsável. 

 
Muito obrigado pelo preenchimento do formulário. 

 

 
 


