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ABSTRACT 
This paper describes an exploratory and semi-qualitative study, 
which is being carried out within a 3D virtual environment world 
– the Second Life (SL) and represents the first step of a larger 
research project. The principal aims of that project are (i) to get a 
deeper understanding of how social interactions occurs within 
virtual learning environments in order to provide insights to all 
educators and researchers interested in using those environments 
as a teaching medium in real life (RL), and (ii) to seek for new 
approaches to real life learning and teaching situations based upon 
the insights gained in (i). All the research is supported by the 
socio-cultural development theory of Vygotsky [8] and lays on the 
principles of Situated Learning of Lave and Wenger [5] 

To accomplish the first aim of the project, we started by 
characterizing several learning and teaching situations in SL. The 
features under research were i) the teacher and students’ roles, ii) 
the spaces, iii) supplies, notes and complementary media 
resources. We investigated 25 classes undertaken in SL. The data 
collected for analysis were: the chats and notes of those classes; 
applications forms; surveys employed by SL teachers and 
informal interviews to teachers and students. 

A preliminary analysis of the results reveals that the social 
interactions between students and teachers are quite different from 
RL learning and teaching situations, where the informality of the 
spaces seems to be an important issue. Moreover, the teachers and 
students behavior are not dependent of the kind of the class, 
neither of the subject. All the complementary materials and 
classes media resources are preferred in a text-based format, 
leading the future voice facilities to a minor role. 

In conclusion, we found that the fact of Second Life be a fully 
immersive environment bring us a new world for educational 
research or other educational purposes. In that context is 
important to avoid making transpositions of our RL educational 
models to SL. Those transpositions will reduce all the educational 
potential and richness of the SL world. 
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1. INTRODUÇÃO 
A utilização dos meios disponibilizados na Internet passíveis de 
serem explorados com fins educativos é uma das áreas de 
investigação em Didáctica e em Tecnologia Educativa, com 
múltiplos e sub campos de especialização e abordagens de estudo. 
Genericamente, um investigador em Didáctica preocupa-se com 

as sinergias que emanam de situações de ensino e de 
aprendizagem, procurando obter uma compreensão aprofundada 
sobre esses processos e alcançar as formas mais adequadas para a 
ocorrência de aprendizagens significativas. Na intersecção com a 
Tecnologia Educativa, o investigador preocupa-se com as 
potencialidades que os vários recursos educativos podem aportar 
para o enriquecimento das situações de ensino e de aprendizagem, 
sabendo-se que uns se adequarão mais ao desenvolvimento de 
determinadas competências, numa dada área e outros responderão 
melhor a situações educativas específicas. 

No caso da exploração educativa da Internet, a investigação tem 
vindo a ser muito diversificada, não só, devido à sua permanente 
evolução do ponto de vista tecnológico, mas também pelo número 
de ferramentas e possibilidades de exploração que comporta. 

Podemos dizer que, neste momento, a Internet já não é o que era. 
O actual desenvolvimento, implementação e generalização da 
utilização da apelidada Web 2.0 representa uma nova maneira de 
“estar” na Internet pelo facto dos seus utilizadores passarem a ser 
os produtores do conteúdo. Por recurso aos vários serviços que a 
web oferece, os utilizadores-produtores constroiem, partilham 
informação e interagem dum modo que ultrapassa as tradicionais 
formas de utilização da web e da Internet [1]. Neste “devenir”, o 
horizonte de estudo dos investigadores em Didáctica e Tecnologia 
Educativa dedicados às utilizações/explorações educativas das 
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) fica 
amplamente alargado, confrontando-se com novas questões, 
situações e problemas de investigação. 

Entre as ferramentas oferecidas na web enquadradas no campo da 
apelidada Web 2.0 podem incluir-se os blogues, os wikis, RSS 
feeds e os vários servidores dedicados de partilha de informação 
em diferentes formatos (vídeos, fotografias, podcats, música). 
Para além destas, surgiu uma nova geração de aplicações, 
decorrentes dos avanços tecnológicos já alcançados no domínio 
dos jogos para a Internet: os ambientes imersivos (metaverse), 
entre os quais destacamos o Second Life.  

O Second Life é um mundo virtual 3D, onde cada pessoa (avatar) 
pode ter uma vida em tudo correspondente à vida real. Não se 
trata dum jogo na medida em não há objectivos definidos, nem 
etapas a perseguir para alcançar níveis consecutivos de 
dificuldade, nem existem prémios, nem tem um fim. É 
literalmente uma segunda vida, onde cada um define o que 
pretende ser, fazer ou ter. 

Não cabendo agora uma explicação detalhada dessa aplicação, 
apenas pretendemos salientar que lhe encontramos inúmeras 
potencialidades educativas merecedoras de atenção e 



investigação. Esta afirmação é partilhada por todos os 
investigadores que, no ano passado, se encontraram no “Second 
Life Education Workshop at the Second Life Community 
Convention”1 levada a cabo em S. Francisco; corroborada pelos 
intervenientes no encontro “Best Practices in Education”2 
realizado “in-world” em Maio de 2007 e pelos participantes do 1º 
Workshop cef^SL3 ocorrido na Universidade de Aveiro, em Maio 
de 2007. 

Serve este preâmbulo para enquadrar as motivações que nos 
induziram a investigar sobre o Second Life. O estudo que nesta 
comunicação divulgamos representa o primeiro passo dum 
projecto de investigação mais amplo, cujas finalidades se 
orientam para a compreensão das interacções estabelecidas em 
stituações de ensino e aprendizagem levadas a cabo na SL e no 
seu contributo para a vida real. 

Do ponto de vista epistemológico, o projecto em curso assenta na 
Teoria de Desenvolvimento Sócio-Cultural de Vygotsky [8] e 
orienta-se pelos principíos da Aprendizagem Situada de Lave e 
Wenger [5] onde as comunidades de prática se realçam.  

De seguida passaremos a uma breve explicação sobre as 
transposições efectuadas dos trabalhos dos autores acabados de 
mencionar para o presente estudo e deter-nos-emos em alguns 
estudos já conduzidos em torno da Second Life. 

2. FUNDAMENTOS 
Duma forma muito sumária, podemos explicar que a teoria de 
desenvolvimento sócio-cultural de Vygotsky coloca as interacções 
sociais que as pessoas estabelecem no seio de comunidades como 
o motor do crescimento, salientando o papel das ferramentas 
cognitivas ou artefactos culturais na mediatização desse processo 
(uma explicação mais detalhada sobre esta teoria pode ser 
encontrada em [2]). 
Em termos da educação, Vygotsky defende que a aprendizagem é 
uma construção socio-cultural do conhecimento e que resulta das 
interacções estabelecidas entre os alunos e os seus pares mais 
experientes, entre os alunos e os peritos e também entre os alunos 
e os artefactos culturais. Vygotsky considera ainda a existência de 
dois níveis distintos nas capacidades que os alunos podem 
desenvolver: por um lado, o chamado Nível ou Zona de 
Desempenho Actual (ZDA) e, por outro, a Zona de 
Desenvolvimento Próximo (ZDP). O primeiro nível refere-se ao 
conjunto de capacidades de resolução de problemas que os alunos, 
no momento, conseguem levar a cabo, independentemente, sem 
qualquer ajuda de terceiros. A diferença entre esse nível e as 
capacidades de resolução de problemas dos alunos quando em 
colaboração com um adulto, ou um colega mais competente, ou 
com os artefactos culturais constitui a ZDP. Por outras palavras, a 
ZDP é constituída pelas competências que os alunos, em 
interacção com outros pares mais experientes, conseguem 
desenvolver. Vygotsky considera que todo o ensino deveria estar 
orientado para esta zona, situação que passa pela criação de 
contextos que possibilitem as interacções sociais e o 
desenvolvimento de trabalho conjunto. 

                                                                 
1http://secondlife.com/businesseducation/education/slcc2006- 

proceedings.pdf 
2 http://slbestpractices2007.wikispaces.com/ 
3 http://cefsl.blogs.ca.ua.pt/acerca/ 

O professor, na perspectiva vygotskiana, deve ser um par do aluno 
que o ajuda e orienta na resolução de problemas, num processo de 
criação sucessiva de autonomia por parte do aluno. Hodson e 
Hodson [4] referem o termo “scaffolding” para descrever o papel 
do professor. Este termo foi utilizado pela primeira vez por Wood, 
Bruner e Ross (in [4]) e, em português, pode entender-se como 
“andaime”. A imagem é ilustrativa. De facto, a função dum 
andaime é tão somente segurar uma estrutura em fase de 
crescimento. Uma vez a estrutura construída e alicerçada, o 
andaime sai e voltará a ser colocado numa nova construção. O 
mesmo terá o professor de fazer para criar situações de ensino e 
de aprendizagem na ZDP. 
Lave e Wenger [5] sustentados nas ideias de Vygotsky avançaram 
com a noção de Aprendizagem Situada, dando especial relevo às 
comunidades de prática. 
As actividades a promover segundo a Aprendizagem Situada 
obedecem a quatro premissas: são fundamentadas em acções do 
quotidiano; o conhecimento é adquirido em "situação" e reproduz-
se apenas para situações idênticas; a aprendizagem é o resultado 
de processos sociais que acompanham formas de pensar, 
compreender, resolver problemas e interagir em adição ao 
conhecimento declarativo e procedural; a aprendizagem não está 
separada do mundo de acção, mas existe em meios sociais 
robustos e complexos feitos por actores, acções e situações.  
Assim, os alunos aprendem os conteúdos através de actividades e 
não através de módulos discretos de ensino organizados pelos 
professores. O conteúdo a aprender é inerente à realização das 
tarefas, está intimamente ligado às interacções de grupos 
existentes no mundo real e emerge de "pistas" dadas pelo meio e 
do diálogo dentro da comunidade de aprendizagem. O 
conhecimento é criado ou negociado através das interacções 
sociais assim estabelecidas. 
A Aprendizagem Situada coloca o aluno no centro dum processo 
educativo constituído por quatro elementos: conteúdo; contexto; 
comunidade; e, participação. O primeiro elemento diz respeito aos 
factos e processos da tarefa a desenvolver. O contexto engloba as 
situações, os valores, as crenças e as pistas do meio que o aluno 
vai ganhando. A comunidade é o grupo criado com o qual o aluno 
negoceia o significado da situação. A participação é o processo de 
trabalho do aluno com peritos numa organização social para 
resolver problemas do dia-a-dia. 
As ideias acabadas de expôr sustentam o projecto que estamos a 
conduzir e a investigação que se apresenta neste documento. 
Efectivamente, o Second Life é um ambiente imersivo em que as 
interacções sociais jogam um papel fundamental para cada pessoa 
saber viver nesse ambiente e representa a ferramenta cognitiva ou 
artefacto cultural que medeia o processo de desenvolvimento 
pessoal. 
Bransford e Gawel [3] resumem as especificidades de que a SL é 
dotada e que fazem merecer a sua exploração do ponto de vista 
educativo. Entre essas especificidades os autores mencionam: o 
sentido de partilha entre grupos e comunidades; a 
interoperabilidade; a possibilidade de se implementarem situações 
de ensino inviáveis na vida real; e, o espírito de colaboração 
subjacente.  

3. METODOLOGIA 
Sustentados nas ideias anteriormente expostas, a investigação que 
agora se apresenta teve como finalidade chegar a uma 



compreensão sobre o modo como as interacções sociais em 
situações de ensino e de aprendizagem na SL se desenrolam, com 
vista a delinear estratégias promotoras de aprendizagens 
significativas. Na prossecução dessa finalidade, delineámos os 
seguintes objectivos: (i) caracterizar as situações de ensino e de 
aprendizagem na SL, (ii) analisar dificuldades e formas da sua 
superação, (iii) identificar as variáveis que podem interferir no 
processo e (iv) sugerir medidas a ter em conta na implementação 
de situações de ensino e de aprendizagem na SL. 
Para tal, optámos por conduzir um estudo semi-qualitativo, onde 
os dados recolhidos foram submetidos a análise de conteúdo e o 
seu tratamento passou por uma análise de frequências, por recurso 
ao SPSS. A análise de conteúdo recaiu sobre aspectos como: (i) 
quantidade, qualidade e intenção das questões colocadas pelos 
alunos (por exemplo, se se relacionavam com as matérias, se eram 
pertinentes, se se tratavam de dúvidas ou de novas aportações); 
(ii) formas adoptadas pelos professores para responderem aos 
alunos e qualidade dessas respostas (clareza, adequação, 
oportunidade). Outros aspectos recolhidos como dados resultaram 
da observação das aulas e não de uma análise de conteúdo 
propriamente dita (como por exemplo, a descrição dos espaços ou 
a utilização de outros recursos educativos). 
É de salientar que a análise está em curso, assim como toda a 
investigação. Os dados a que nos reportamos neste momento 
foram os recolhidos entre Abril e Maio de 2007. 
Assim, durante cerca de mês e meio, os investigadores assumiram 
o papel de alunos e, numa atitude de observadores participantes, 
assistiram a 25 aulas dadas na SL. A selecção das aulas resultou 
duma conciliação entre a disponibilidade dos investigadores e a 
oferta de aulas existente em cada dia, assim como, no critério de 
diversificar o número de professores e instituições a que esses 
estavam afectos. 
Em todas as aulas assistidas, procedeu-se à recolha das notas 
fornecidas e à gravação dos diálogos (chats). Em duas instituições 
de ensino recolheram-se dois formulários diferentes para 
candidaturas a professor e, de quatro professores distintos, 
gravaram-se os questionários que utilizam para proceder à 
avaliação das suas aulas. Foram estes os elementos cujo conteúdo 
analisámos posteriormente. 
Questões relativas a ética de investigação estão salvaguardadas na 
medida em que os investigadores (i) adoptaram a atitude de 
observadores participantes das aulas frequentadas, tendo assumido 
integralmente o seu papel de alunos e (ii) respeitam o anonimato 
dos professores e instituições abarcadas. 
De seguida passamos à descrição e interpretação dos dados 
recolhidos. Começamos pela caracterização das aulas assistidas, 
por referência ao tipo, nível, temática e espaços físicos onde 
decorreram. Detemo-nos depois nos papéis que alunos e 
professores desempenharam e terminamos com a descrição dos 
recursos complementares utilizados nas aulas. Os aspectos que 
descreveremos dão a noção sobre as categorias de análise 
encontradas até ao momento.   
Na sequência, procederemos a uma triangulação desses dados 
com vista a uma síntese sobre os resultados obtidos até ao 
momento e avançamos indicações/conselhos para todos quantos 
pretendam vir a utilizar a SL como meio de ensino e/ou de 
aprendizagem. 

4. DADOS E INTERPRETAÇÃO 

4.1 Caracterização das aulas assistidas 
As aulas assistidas foram categorizadas atendendo ao (i) seu tipo 
(teóricas, práticas e teórico-práticas), (ii) nível (inicial, intermédio 
ou avançado), e (iii) temática. Os dados respectivos encontram-se 
listados nas tabelas 1 e 2. 

Tabela 1. Número de aulas assistidas distribuídas por tipo 

Teóricas Práticas Teórico-
práticas 

9 11 5 

Inicial Intermédio Avançado 

4 17 4 
 

Relativamente ao tipo de aula procedeu-se a uma transposição da 
classificação tradicionalmente aceite entre aulas teóricas, práticas 
e teórico-práticas. Assim, como aulas teóricas foram consideradas 
aquelas em que o professor expõe e o aluno objectivamente está 
passivo, contrariamente às aulas práticas, em que o professor vai 
dando indicações e os alunos constróiem algo. No grupo de aulas 
teórico-práticas incluiram-se as aulas em que os alunos mudam 
parâmetros de scripts e ensaiam as alterações num qualquer 
objecto (a Figura 1 ilustra uma aula de “scripting”), ou as aulas 
em que é necessário recorrer a programas externos à SL e a 
dinâmica estabelece-se in e out-world (por exemplo, no caso da 
criação de roupas, que passa pela utilização do Photoshop ou 
Gimp; ou no caso do “streaming” que carece do Winamp e 
instalação de plug-in dedicado). 

 
Tabela 2.  Temáticas das aulas assistidas 

Temática Nº 

Building 11 

Scripting 3 

Clothing 2 

Marketing 1 

Prims 2 

Textures 2 

Learning 3 

Streaming (audio) 1 
 
Na categorização do nível das aulas assistidas e respectiva 
temática, tomou-se em consideração a descrição que os anúncios 
dessas aulas indicavam. O formato habitual dos anúncios de aulas 
pode ser consultado na página oficial da SL (secondlife.com) 
seguindo o percurso: community< events<today<education. 

4.2 Espaços 
A maioria das aulas assistidas decorreram em espaços abertos 
(24). Apenas uma situação se passou num espaço semi-fechado. 
Entre os espaços abertos, 22 aulas foram levadas a cabo em 
“skyboxes” (plataformas colocadas a vários metros de altitude 
sobre os terrenos), com características de “sandboxes” (espaços 



onde qualquer um pode construir objectos); e 3 aulas aconteceram 
em espaços específicos em terra (igualmente com características 
de “sandboxes”). 

Havendo diferenças entre estes espaços, percebeu-se que os 
professores, ou instituições, os definem e organizam consoante (i) 
o tipo e nível da aula que vai ser leccionada, (ii) o número de 
alunos que esperam receber versus capacidade do “sim”. Nesta 
medida as facilidades de adaptação do espaço ao evento tornam-se 
cruciais para o sucesso da aula. 

No caso das aulas sobre construções, observámos duas situações 
distintas na organização dos espaços: (i) os alunos têm um espaço 
individual; (ii) os alunos distribuem-se livremente pelo espaço 
disponível. A decisão sobre cada uma das organizaçãoes espaciais 
parece estar dependente do nível da aula e da dimensão da 
estrutura a construir, assim como da estratégia de ensino que o 
professor decidiu adoptar. 

Relativamente às aulas com espaços individuais demarcados, 
chamou-nos a atenção os posicionamentos relativos entre 
professor e aluno.  Genericamente, os alunos, antes da aula se 
iniciar, tendem a colocar-se de frente para o professor e escolhem 
o local mais aproximado do professor. Contudo, na maioria das 
aulas de construções assistidas, os professores informam os alunos 
de que o seu espaço de construção se encontra atrás deles, 
devendo posicionar-se de costas para o professor. Em duas 
situações deste tipo de aulas, onde o número de alunos parece ter 
excedido o esperado, a instituição acrescentou duas plataformas 
com espaços individuais para os alunos, tendo ficado um grande 
distanciamento físico entre esses alunos e professor. 

Nas aulas de construções em que cada aluno se posicionava onde 
queria, encontrámos duas estratégias distintas por parte dos 
professores: (i) aconselham os alunos a trabalhar sentados num 
qualquer objecto a que façam “rez” (colocar um cubo ou um 
cilindro, ou outro objecto que possuam no seu inventário e sobre o 
qual se podem sentar), (ii)  dispersarem-se pelo espaço disponível 
e fazerem as construções em altura. 

Qualquer uma destas organizações espaciais está dependente do 
nível da aula e, consequentemente, das competências que os 
alunos detêm sobre o manuseamento dos controlos de câmara.  

 
Figura 1. Exemplo ilustrativo de uma aula 

Há um aspecto a destacar sobre todos os espaços onde as aulas a 
que assistimos decorreram: a sua informalidade. Este aspecto 
tornou-se tão mais relevante quanto percebemos que o próprio 
conceito de formal e de informal no contexto da SL não tem uma 
correspondência directa com a noção que dele detemos na vida 

real. A informalidade que encontrámos em todas as aulas a que 
assistimos induz a livre participação e intervenção dos alunos nas 
aulas. O comportamento dos alunos nas aulas é descrito na secção 
seguinte.  

4.3 Acção dos alunos e dos professores 
Em todas as aulas assistidas, independentemente do conteúdo ou 
tipo ou nível da aula, os alunos revelaram-se ser: intervenientes, 
criativos, empenhados, entusiásticos, atentos. Para além disso, não 
registámos nenhuma desistência ou abandono por parte dos alunos 
(salvaguardando-se as situações de “crash” relativamente comuns 
na SL, mas também facilmente identificáveis). Mais, os alunos 
são pontuais (pontualidade na SL significa chegar 15 a 20 minutos 
antes da hora marcada) e, mesmo sem se conhecerem, os alunos 
demonstram atitudes de partilha e amizade uns entre os outros, 
comunicando entre si e inter-ajudando-se, num sentido de 
comunidade de prática [5] muito intenso. 

Os alunos estão ali porque querem aprender e sentem-se 
desinibidos para exporem os seus erros ou revelarem algum 
desconhecimento sobre o assunto, partilharem as suas dificuldades 
ou sucessos e oferecerem e/ou aceitarem ajuda. Os alunos sentem-
se também à vontade para contestar algum dos aspectos sugeridos 
pelos professores, para apresentarem outras alternativas 
justificando-as, revelando um domínio dos conteúdos em estudo e 
um elevado grau de criatividade. Foram várias as vezes que 
observámos alunos a utilizarem objectos do seu inventário, em 
substituição dos disponibilizados pelo professor para conseguirem 
fazer um trabalho mais de acordo com os seus gostos pessoais. Do 
ponto de vista da aprendizagem, o comportamento revelado pelos 
alunos leva-nos a antever que esta foi significativa e o sentido de 
comunidade que se gera entre os alunos faz-nos perceber a riqueza 
da situação de aprendizagem e de ensino. 

Os professores da/na SL têm um imenso trabalho em mãos. Os 
professores têm de (i) preparar previamente os conteúdos e 
materiais das aulas, (ii) organizar os recursos de comunicação e 
(iii) atender às solicitações/ necessidades dos alunos. 

Ou seja, antes de leccionarem qualquer tipo de aula, os 
professores escrevem, com todo o detalhe, passo a passo, os 
conceitos, as instruções, as explicações que pretendem ensinar. 
Essa redacção fica guardada numa “notecard”. Repare-se que para 
os professores fazerem a redacção detalhada do que pretendem 
ensinar terão de se colocar na posição de alunos, alcançar e 
antever as eventuais dificuldades ou questões dos alunos. Nesta 
preparação prévia das aulas, os professores também devem 
ponderar se a sua aula necessitará de recursos complementares. 
No caso afirmativo, terão de os preparar, organizar e providenciar 
a sua disponiblização. Este aspecto é abordado mais à frente no 
presente documento. 

No decurso das aulas, os professores recorrem à técnica do 
“copy/paste” sobre o texto que previamente escreveram. Ou seja, 
a aula desenrola-se por copiar partes desse texto para o “chat” e ir 
avançando nos conteúdos a ensinar consoante a estratégia que os 
professores decidiram adoptar para atender às questões/ 
solicitações / dúvidas dos alunos. 

Uma vez que os conteúdos estão definidos e escritos e, ao mesmo 
tempo, os alunos manifestam as atitudes já anteriormente 
mencionadas, a principal preocupação do professor, no decurso 
das aulas, centra-se em dar assistência às solicitações dos seus 
alunos, acompanhar o trabalho destes, garantir que os 



objectivos/competências estão a ser conseguidos/desenvolvidas e 
re-adaptar o texto da aula escrito previamente face ao público 
(alunos) que lhe surge. A re-adaptação da aula previamente 
preparada pode passar por: (i) mudanças no ritmo com que o 
professor faz o “copy” da informação, (ii) alteração na quantidade 
de informação copiada, (iii) introdução de novas explicações não 
consideradas previamente no texto da aula. 

Simultaneamente, o professor tem de gerir a forma de responder 
às solicitações/questões/dúvidas dos alunos. Sobre este aspecto, 
identificámos a adopção de várias estratégias. Encontrámos 
professores que (i) respondem no momento aos alunos, ou de 
imediato, ou após terem terminado a sequência dum item das suas 
aulas escritas, (ii) reservam tempo para o efeito, geralmente no 
final da aula, informando os alunos disso (iii) criam uma lista de 
espera e as solicitações são atendidas por ordem de chegada, (iv) 
remetem as questões para uma segunda pessoa que se encontra no 
local da aula e são respondidas no decurso desta, (v) recorrem à 
utilização do “title” informando sobre a sua disponibilidade para 
dar respostas ou acompanhar o trabalho, (vi)  recorrem a um 
código de cores sobre os objectos em que os alunos estão  
sentados (em que o verde significa que o trabalho está em curso 
sem dificuldade e a mudança para a côr vermelha manifesta a 
necessidade de ajuda). 

Ainda sobre o atendimento às questões dos alunos, o professor 
tem de cuidar os seguintes aspectos: (i) tratar o aluno pelo seu 
nome para este e os restantes saberem que aquela informação é 
uma resposta ou esclarecimento específicos; (ii) ao repetir uma 
parte do texto da aula, deve explicitar que se trata duma repetição, 
para evitar a confusão entre os alunos, (iii) se o espaço onde a aula 
decorre for muito grande, torna-se necessário incluir a pergunta 
efectuada pelo aluno na resposta que o professor dá e, 
eventualmente, recorrer à função “shout” (o texto escrito na janela 
de “chat” apenas alcança um raio de 10 metros, o “shout” “ouve-
se” até 100 metros). 

Uma vez a aula finalizada, verificámos que, em apenas numa 
situação, o professor teve de sair de imediato, por ter outra aula 
agendada. Em todas as outras, a aula prolongou-se sempre para 
além do seu término. Nesses momentos, os alunos e os 
professores ficam a discutir novas ideias suscitadas pela aula, a 
debater sobre os conteúdos abordados, a analisar aplicações 
práticas do aprendido, a relacionar a aprendizagem tida com 
outras.  

Do acabado de descrever, realça-se uma dinâmica muito rica de 
interacções sociais entre professores e alunos e entre alunos-
alunos promotora dum ensino e duma aprendizagem efectivas e 
significativas. 

4.4 Recursos complementares 
Como recursos complementares das aulas assistidas estamos a 
referirmo-nos aos materiais fornecidos em cada aula, aos suportes 
audio-visuais utilizados e às ligações externas de extensão. 
Como já dito anteriormente, quando o professor escreve a sua 
aula, tem também de reunir os materiais que considerar serem 
necessários para o seu acompanhamento e execução. Esse pacote, 
construído pelo professor, tem a designação de “supplies”. Na 
maioria das aulas a que assistimos, foram gratuitos (em 2 aulas, 
custavam 20 $L e numa 200$L). A forma como os “supplies” são 
disponibilizados aos alunos também varia, podendo ser fornecidos 

(i) na sua totalidade, no início da aula, (ii) em partes, ao longo da 
aula consoante as aprendizagens vão evoluindo. 
Relativamente às notas dos professores que, recordamos, 
descrevem, passo a passo, a aula e os conteúdos a abordar, 
encontrámos diferentes disponibilizações por parte dos 
professores. Há os que (i) incluem essa notas nos “supplies” 
disponíveis desde o início da aula; (ii) facultam-nas no final da 
aula a quem as solicitar; ou (iii) remetem para um blogue ou 
página pessoal/dedicada na web onde a aula está descrita. 
Além dos “supplies” e das notas, alguns professores optaram por 
complementar as suas aulas na SL com ecrans “in-world” onde as 
suas explicações surgiam detalhadas. De salientar que o recurso a 
estes meios foi empregue nas aulas que categorizámos como 
teórico-práticas e na temática de “scripting” e “clothes”. 
Entre a diversidade de recursos complementares possível, 
percebemos a importância da relação dos meios de comunicação 
“in” e “out-world”. Uma aula dada na SL que possa estar descrita 
num blogue, ou sustentada num wiki parece ser levada a cabo 
duma forma mais despreocupada por parte do aluno, na medida 
em que este sabe que tem os conteúdos disponíveis e acessíveis 
para consultar quando entender. 
Outro aspecto importante prende-se com a questão da voz, 
anunciada para breve pelo Linden Lab. Da nossa investigação e 
imersão por situações de ensino e aprendizagem na SL, pudemos 
perceber que a maioria dos professores não tenciona utilizar esse 
recurso nas suas actividades educativas. Contudo, estão (estamos) 
na expectativa e de espírito aberto para analisar as mais valias 
decorrentes. 

5. DISCUSSÃO 
Os dados recolhidos e sumariamente discutidos neste documento 
fazem realçar aspectos sobre as interacções sociais que se 
desenrolam em situações educativas na Second Life que nos 
permitem e levam a tecer as seguintes considerações. 

Não encontramos um paralelismo plausível entre as situações de 
ensino e de aprendizagem na SL descritas e aquelas com que nos 
confrontamos na vida real. Desde a informalidade dos espaços, às 
acções dos alunos e dos professores, à forma de utilização dos 
recursos educativos, todo o ambiente é diferente e é imersivo. A 
diferença salda-se na mais valia que os contextos educativos da 
SL oferecem relativamente aos procedimentos habituais e 
correntes dos mesmos contextos na vida real. A chegada a este 
facto leva-nos a reflectir e a questionar os paradigmas de ensino e 
aprendizagem existentes decorrentes dos resultados que a mais 
recente investigação em Didáctica vai apontando e a desejar 
aprofundar mais o estudo que temos em curso. 
As situações de ensino e de aprendizagem na SL descritas neste 
documento permitem-nos perceber a sua riqueza quer do ponto de 
vista da construção de conhecimento, quer das interacções sociais 
que se estabelecem entre todos os participantes. O sentido de 
comunidade gerado, a informalidade dos espaços e a comunicação 
basear-se na escrita parecem ser factores importantes neste 
processo.  
Ao tentarmos estabelecer uma comparação entre as situações de 
ensino e aprendizagem que se desenrolam na SL com as que 
decorrem na RL coloca-nos na posição privilegiada de poder 
reflectir sobre as formas de ensinar na vida real. Contudo, e por 
outro lado, pode ser perigoso por poder induzir à transposição 



inversa, isto é, querer replicar na Second Life os modelos de 
ensino e de aprendizagem da vida real. 
Ao longo dos anos a que nos dedicamos à investigação sobre as 
potencialidades educativas das TIC e consoante as tecnologias vão 
evoluindo pelo surgimento de novas aplicações que possibilitam o 
alargamento do leque de objectivos e competências a desenvolver 
nos alunos, temos também vindo a constatar que a primeira 
tendência de exploração/utilização dessa nova tecnologia é levada 
a cabo numa lógica de reposição das práticas educativas habituais. 
Isto é, as aulas continuam a ser expositivas, formais, com pouco 
diálogo entre professores e alunos, mas recorrem a um elemento 
inovador, por exemplo, são animadas com uma apresentação em 
PowerPoint. A mera utilização educativa da tecnologia em si nada 
aporta para a construção de conhecimento [2]. Para que isso venha 
a acontecer é preciso mudar a perspectiva de ensino que se detém 
e, conhecendo a fundo a tecnologia em causa, optimizar as suas 
potencialidades num novo enquadramento de ensino e 
aprendizagem onde o aluno seja o seu centro. 
No caso da Second Life este aspecto torna-se ainda mais 
importante dado o seu carácter imersivo e as facilidades 
tecnológicas que oferece, atirando para patamares impensáveis as 
situações educativas que permite implementar e as competências 
educativas a desenvolver. 
Concordamos com Lester [6] quando o autor afirma “... Unlearn 
your old ways of thinking. Don’t recreate pre-existing models of 
education. If you want to teach biology, why build a virtual 
classroom with desks and a blackboard in Second Life when you 
could build a whole interactive human cell? ...”  
A tendência de transposição de modelos de ensino pré-existentes 
para o mundo virtual da SL pode fazer perigar as potencialidades 
educativas desta e funcionar como um elemento redutor e 
estagnante das inovações que se anteveêm na correcta exploração 
educativa da SL. 
Outro aspecto que pode fazer perigar as potencialidades 
educativas da SL é o facto de a generalidade das pessoas a 
considerar como um jogo, com a agravante de, na língua 
portuguesa, essa concepção poder ser subentendida no género 
com que a referência à SL é verbalizada. Foi por este motivo que, 
ao longo deste documento, nos referimos à Second Life e não ao 
Second Life. No início do artigo adoptámos o género masculino 
por nos estarmos a referir ao “software”, mas após essas 
explicações, adoptámos sempre o género feminino: a segunda 
vida. 

Liu [7] no estudo que conduziu em torno da SL com vista a 
envolver os seus colegas professores a utilizarem o ambiente 
como meio de ensino aponta, como uma das barreiras 
encontradas, o facto das pessoas considerarem a SL como um 
jogo. Segundo a autora, esse aspecto leva as pessoas a não 
conferirem a credibilidade desejada à SL e, consequentemente, a 
não a considerarem como uma possibilidade de recurso educativo 
ou, no caso dos alunos, a não considerarem que irão aprender 
algum conteúdo ou desenvolver alguma competência. 

Apesar desta questão não ter sido identificada entre os professores 
e alunos com quem nos cruzámos, não podemos deixar de lhe 
fazer referência por a considerarmos importante para o sucesso 
educativo da SL. 

Outro aspecto decorrente da nossa investigação e, sobretudo da 
experiência que vivenciámos enquanto alunos, é uma 
indicação/sugestão para todos os professores e investigadores que 
pretendam vir a utilizar a Second Life como meio de ensino ou 
recurso educativo, ou como matéria de investigação - antes de 
iniciarem qualquer tipo de actividade de ordem profissional 
professores, investigadores ou alunos devem dominar bem os 
conhecimentos básicos sobre a vivência na SL. Entre os 
“conhecimentos básicos”, destacamos: dominar os controlos de 
câmara, compreender o que são objectos e as suas diferentes 
formas de utilização, conhecer o menú de ferramentas. 

Como fazer essa formação na RL é uma questão que se nos coloca 
como premente e crucial para que a SL possa vir a ser potenciada 
como meio de ensino e de aprendizagem.  

As potencialidades educativas da Second Life ultrapassam o que 
outras tecnologias permitem alcançar e “teleportam-nos” para 
horizontes que precisam de ser compreendidos e explorados.   
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