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ABSTRACT 

Information technology and communication assist cognitive development 

through interactions with computational means. Based on the expanded use 

of Virtual Reality Environments as an aid to education, we intend to integrate 

the metaverse VirtualTchê the Virtual Learning Environment Sloodle. This 

work is being developed by the research group Virtual Reality and aims to 

create new forms of interaction. It is also a teaching tool to support Moodle, 

which is currently used AVA, as well as an extra motivation for the use of 

computing environments by students. For the modeling of the environment 

were the tools used Autodesk 3dsmax and OpenSim. 

 

RESUMO 

As tecnologias da informação e comunicação auxiliam o desenvolvimento 

cognitivo através de interações com meios computacionais. Com base na 

expansão do uso de Ambientes de Realidade Virtual como forma de auxiliar a 

educação, pretende-se integrar o metaverso VirtualTchê ao Ambiente Virtual 

de Aprendizagem Sloodle. Este trabalho está sendo desenvolvido pelo grupo 

de pesquisas sobre Realidade Virtual e tem como objetivo a criação de novas 

formas de interação. Constitui também uma ferramenta pedagógica de apoio 

ao Moodle, que é o AVA utilizado atualmente, bem como uma motivação 

extra para a utilização de ambientes computacionais por parte dos alunos. 

Para a modelagem do ambiente foram utilizadas as ferramentas OpenSim e 

Autodesk 3DsMAX. 

 

1. 
INTRODUÇÃO 

As tecnologias da informação e comunicação são fundamentais para o desenvolvimento 

social e cognitivo dos indivíduos. A comunicação, colaboração e interação que são 



possibilitadas através da WEB 2.0 tornam-se um espaço de fundamental importância para o 

desenvolvimento de qualquer individuo. 

A mudança tecnológica implica profundas alterações na compreensão dos processos 

de interação social e na construção da aprendizagem e do conhecimento (Barros, 2011). 

Desta forma as redes sociais, os ambientes virtuais de aprendizagem e os ambientes 

imersivos são fundamentais para o desenvolvimento pessoal e social já que permitem a 

interação entre pessoas conhecidas bem como o conhecimento de novas pessoas e o início de 

novos círculos de convivência. Os Ambientes Pessoais de Aprendizagem (PLE – Personal 

Learning Environment) são um conceito baseado na Web 2.0, constituídos por um conjunto 

de sistemas e ferramentas acessíveis através de um browser, que criam um ambiente através 

do qual o estudante tem acesso à informação e serviços. O conceito de PLE pode ser 

implementado através da utilização de ambientes imersivos. As principais características 

destes ambientes é serem pessoais, centrados no estudante e flexíveis (Barros, 2011). 

A utilização de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs) está em constante 

crescimento. O Moodle é um dos principais AVAs utilizados atualmente, uma vez que as 

possiblidades de disponibilização de conteúdos e desenvolvimento de atividades são vastas. 

Apesar de sua ampla utilização, este ambiente é totalmente estático, permitindo apenas a 

seleção dos materiais e dos conteúdos que serão utilizados nas aulas. Neste contexo surgem 

os ambientes imersivos, também conhecidos como metaverso, com características 

dinâmicas.  

O Sloodle representa um dos mais avançados ambientes de aprendizagem 

colaborativa utilizando realidade virtual. Seu processo faz com que haja integração entre o 

AVA Moodle com o Ambiente de Realidade Virtual Second Life, e atualmente também com 

o OpenSim. Aprendizagem colaborativa é um conceito presente na educação e consiste na 

integração entre indivíduos no sentido de obterem aprendizagem sobre um determinado 

assunto. 

O OpenSim é uma ferramenta de modelagem de ambientes e importação de objetos 

desenvolvidos através de outras ferramentas. A grande diferença em relação ao Second Life 

é ser open source e free.  

O VirtualTche é o metaverso do Instituto Federal Farroupilha – Campus Panambi, 

modelado e integrado ao OpenSim, com finalidade de ser uma plataforma de educação a 

distância, possibilitando a integração e comunicação dos estudantes e professores de forma 

mais efetiva do que acontece nos tradicionais AVAs disponíveis. 

Desta forma, este artigo propõe a integração do metaverso – VirtualTchê ao Sloodle 

possibilitando uma forma de interação com o conteúdos das aulas. 

O artigo está organizado como segue: no item 2 são apresentados ambientes de 

realidade virtual, o Second Life e o OpenSim. O item 3 tem como foco introduzir o conceito 

de Ambientes Virtuais de Aprendizagem, bem como dar foco principal para alguns como o 

Moodle e do Sloodle, que são o foco deste trabalho. O quarto item o metaverso desenvolvido 

VirtualTchê. O quinto item demonstra a metodologia utilizada, as propostas de integração e 



os trabalhos que estão em desenvolvimento no grupo de pesquisa. Por fim, o sexto item 

apresenta algumas considerações finais parciais do trabalho. 

2. AMBIENTES IMERSIVOS  

A evolução constante da tecnologia está levando à educação para novos caminhos, bem mais 

atrativa aos estudantes, tornando possível a utilização de novas ferramentas e possibilitando 

uma evolução no processo de ensino e aprendizagem. A Realidade Virtual ocupa um 

importante lugar nessa evolução.  

O uso da Realidade Virtual (RV) na educação tende a promover um novo paradigma 

educacional, onde os estudantes não só recebem informações, mas também interagem entre 

si, manipulando conteúdo e o alvo que deve ser analisado, explorado e estudado (Matos, 

2011). Uma das principais características da RV é a possibilidade de interação social, 

proporcionando a capacidade de ações e reações instantaneamente, em tempo real (Matos, 

2011). 

Na Realidade Virtual por imersão, o utilizador tem a sensação real de estar dentro do 

mundo virtual é capaz de manipular os objetos ali presentes como se fossem reais. Através 

do desenvolvimento tecnológico, estes objetos passam a responder às interações realizadas 

pelo usuário (Braga, 2011) 

Realidade virtual, realidade aumentada e suas variações representam técnicas de interface 

computacional que levam em conta o espaço tridimensional. Nesse espaço, o usuário atua de 

forma multissensorial, explorando aspectos deste espaço por meio da visão, audição e tato. 

Conforme a tecnologia disponível é possível também explorar o olfato e o paladar. 

Percepções corpóreas, como frio, calor e pressão, estão incluídas no tato, através da pele 

(Kirner, 2011). 

Outros benefícios são observados com o uso de Realidade Virtual na educação. 

Segundo (Clark, 2012) a Realidade Virtual pode ser usada para tornar o aprendizado mais 

interessante e divertido com o objetivo de melhorar a motivação e a atenção, reduzindo 

custos quando a utilização do objeto e do ambiente real for mais dispendiosa que a 

simulação. Também possibilita que se explorem situações que são impossíveis de serem 

feitas no mundo real, por exemplo: explorar um planeta como Marte, viajar dentro do corpo 

humano, fazer explorações submarinas ou dentro de cavernas, visitar lugares muito 

pequenos para serem vistos (moléculas) ou muito caros ou muito distantes, ou ainda porque 

esse lugar está no passado (lugares históricos). Outro fator de destaque na RV é a melhoria 

de transferência de conhecimento, onde há a possibilidade de acessar o conteúdo de 

aprendizagem em qualquer lugar e em qualquer tempo (em caso de uso de Realidade Virtual 

na Internet), eliminando em casos de experimentos os riscos e perigos para o ambiente, para 

o professor ou para o aprendiz. Devido a esse último benefício, redução de riscos de 

acidentes, as simulações têm sido cada vez mais utilizadas em treinamento militar, na 

medicina e na aviação, em campos onde decisões e ações dos aprendizes podem causar 

danos ou mortes (Marins 2007). A interação entre alunos, possibilitada pelos ambientes 

imersivos, atende a perspectiva construtivista/internacionalista proposta por (Vygotsky, 

2007) e (Piaget, 1979), pois os ambientes desenvolvidos, como o  Second Life e o SLoodle, 



possibilitam a interação com companheiros mais capazes e resultam na formação de um 

sujeito autônomo e ativo na estruturação de seu conhecimento. Vigotski, influenciado pelo 

materialismo histórico dialético de Marx concebe que o organismo ativo interage com um 

ambiente histórico e essencialmente social e a partir disso constrói seu processo de 

desenvolvimento.  

Ambientes imersivos são os espaços que utilizam sistemas computacionais para 

promover um estado de ilusão perceptiva e que incitam o visitante à participação. A imersão 

é usada como um estágio para aniquilar a diferença entre realidade e representação e como 

instrumento de persuasão da mente fazendo a passagem entre o realismo e o fantasioso 

(Second Life, 2011).  

As opções para uso, cada vez mais crescente de mundos virtuais na educação são 

diversas, podendo citar: Kaneva (http://www.kaneva.com/), HIPIHI 

(http://www.hipihi.com), IMVU (http://www.imvu.com), Metaplace 

(https://www.metaplace.com), ClubPenguin (http://www.clubpenguin.com), o Second Life 

(http://www.secondlife.com)e o OpenSim (http://opensimulator.org). [11] 

 

2.1. Second Life 

O Second Life (SL) é atualmente um dos ambientes de realidade virtual mais conhecido no 

mundo. Com ambiente de visão tridimensional, foi tomado a princípio como um ambiente 

de entretenimento e interação social, mas chamou a atenção dos pesquisadores pelo 

crescente número de usuários, abrindo diversas possibilidades de exploração (Matos, 2011). 

O SL foi lançado em 2003 pelo Linden Research INC, possui atualmente 16 milhões 

de usuários registrados, com grande capacidade de interação, configuração e de recursos 

técnicos. Uma das primeiras a utilizar os recursos deste ambiente com propósitos 

educacionais foi a IBM, uma das empresas responsáveis por criá-lo. Atualmente, mais de 

100 instituições de ensino possuem atividades dentro do ambiente (Giraffa, 2009). 

No segmento de mundos virtuais encontramos o projeto SLoodle que possibilita o 

acesso a alguns recursos do ambiente Moodle diretamente do ambiente SL. É possível, por 

exemplo, estabelecer um chat entre os dois sistemas, ou mesmo adicionar textos a sua 

página do Moodle utilizando apenas o SL (Medeiros, Amadeus, 2005). Também há a 

possibilidade de acessar a página do Moodle utilizando o browser de acesso à Internet do SL 

(Medeiros, Amadeus, 2005). O projeto pode ser visitado no endereço 

http://www.sloodle.org/moodle/. 

 

2.2. OpenSim 

OpenSim faz parte do Projeto OpenSimulator (OS), é um servidor de Mundos Virtuais que 

pode ser utilizado para criar e desenvolver Ambientes Virtuais em 3D. Ele vem sendo 

desenvolvido por vários programadores. Pronto para uso, o OpenSimulator pode ser 

utilizado para criar um ambiente semelhante ao Second Life. Ele também pode ser 

facilmente estendido para produzir aplicações interativas em 3D mais especializadas. A 



interação acontece através de bate-papos e observação das ações de outros Avatares 

(http://opensimulator.org). 

OpenSim é uma solução de código aberto, o que oferece alta compatibilidade com 

SL e com protocolos de comunicação com outras plataformas. É amplamente utilizado por 

universidades e grandes empresas (por exemplo, IBM, Microsoft). Sendo uma fonte aberta, o 

aplicativo concede aos designers a liberdade de criação de uma multiplicidade de interfaces 

de usuário, simulações e ambientes.  Além disso, é especialmente adequado para a pesquisa, 

porque através da criação de um servidor privado, podemos ter experiências sem influência 

externa de outros. Em adicionalmente, o servidor de SL oficial restringe o número de objetos 

e o tamanho de scripts, dependendo do tamanho da área do terras de propriedade. No 

OpenSim não existem tais restrições (Second Life, 2011). 

3. AMBIENTES VIRUAIS DE APRENDIZAGEM 
Ambientes virtuais de aprendizagem são utilizados para construção de aprendizado coletivo, 

bem como para a troca de informações e experiências sobre determinados assuntos didáticos. 

Alguns exemplos são o Teleduc, o Eduquito, o Amadeus e o Moodle.  

3.1 Moodle 

O Moodle é sistema de gerenciamento de aprendizagem com importantes características, 

como adaptabilidade, adaptação, personalizável e extensível. Além de ser um dos mais 

populares sistemas de gerenciamento de aprendizagem baseado na web. (Andreas, et. al. 

2010). 

O Moodle é usado por aproximadamente 30 milhões de estudantes, tutores e 

professores no mundo, bem como é o ambiente virtual de aprendizagem escolhido por 

centenas de escolas, universidades e empresas. (Livingstone, 2009) 

Cursos no Moodle são criados utilizando módulos como fóruns, chats, pesquisas, e 

uma série de questões de escolha e resposta.  O sistema foi projetado para suportar modernas 

ações pedagógicas baseadas no construcionismo, focado em promover um ambiente com 

suporte colaborativo, através da troca de conhecimentos e de ideias. (Andreas, et. al. 2010). 

A interação do indivíduo com ferramentas, ou seja, a utilização de AVAs para o 

desenvovimento da aprendizagem está de acordo com as teorias propostas por (Papert, 

1980), que conceitua o termo construcionismo como sendo a abordagem 

do construtivismo que permite ao educando construir o seu próprio conhecimento por 

intermédio de alguma ferramenta, como o computador, por exemplo. A utilização do 

computador auxilia no processo de construção de conhecimento, tomando como base os 

princípios do construtivismo cognitivo de Jean Piaget a fim de melhor aproveitar-se o uso de 

tecnologias. 

 

3.2 – Sloodle 

O Sloodle é um sistema que integra mundos virtuais 3D desenvolvidos e integrados ao 

Second Life e atualmente também ao OpenSim, com o sistema de gerenciamento de 

aprendizagem de código aberto Moodle. Isto possibilita vantagens como a grande demanda 

por aprendizagem através de ambientes imersivos.  A figura 1 demonstra a relação entre o 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Construcionismo


ambiente Second Life e o AVA Moodle. Sloodle contém uma série de ferramentas que dão 

suporte a aprendizagem e ao ensino através de mundos virtuais imersivos. 

O Sloodle conta com as seguintes funcionalidades (Livingstone, 2009): 

 Intercomunicador Web – um chat que permite usuários do Moodle e do Second Life 

comunicarem-se através de um mesmo chat; 

 Local de registro – provendo gerenciamento de identidade para o Second Life e o 

Moodle; 

 Ligação entre os avatares dos estudantes e o Moodle, permitindo que os avatares 

assistam as aulas e acessem os arquivos disponíveis no Moodle; 

 Ferramenta Quis e Drop Box 3D; 

 Ferramenta que permite alunos votarem e visualizarem os resultados no Moodle e no 

Second Life; 

Apresentação, que permite um usuário realizar apresentações através de slides, vídeos, 

fotos e sites Web no Moodle. 

 
Figura 2 – Arquitetura de apresentação do 

Sloodle. (Sloodle, 2012) 

 

Figura 1 – Funcionalidades de cada um dos 

sistemas que integrados dão origem ao Sloodle 

(Sloodle, 2012)

O SLOODLE compreende três distintas “camadas”, que dividem-se em camada de 

dados, lógica e de apresentação. A camada de dados inclui senhas, ponteiros para acessar 

arquivos, logs de interação tais como mensagens trocadas em bate-papos. O Sloodle 

armazena estas informações em bases de dados como o MySQL. A camada lógica, 

correspondente a segunda camada, que implementa funções interativas, tais como restrições 

de acesso a materiais, calculo de notas e várias outras operações como inclusão de questões 

quizzes ou de mulitpla escolha. O sistema Sloodle inclui duas camadas lógicas, uma é o 

Moodle, que é implementado através de linguagem PHP hospedado em bases de dados de 

servidores Web, e a outra é o Second Life, implementada com linguagem própria do SL, 

incluindo vários métodos de criação de objetos através dos quais é possível obter 

comunicação com vários servidores Web: email, XML remoto, procedimentos de chamada 



(XML-RPC) e por requisição de HTTP. A camada de apresentação também tem duas partes: 

a apresentação do Moodle é em formato HTML, enquanto a apresentação do SL se dá em 

objetos interativos em 3D. Desta forma o usuário está habilitado a acessar o Moodle através 

do servidor web, que tem comunicação com servidores que utilizam HTTPSecure. Estes 

servidores de segurança são responsáveis por verificar se o usuário tem permissões 

apropriadas e o mesmo ocorre quando um usuário faz uma interação com o banco de dados 

do Moodle utilizando SL. (Santarosa et.al. 2007). 

Através do conhecimento e entendimento de todas as camadas do Sloodle é possível 

fazer a integração dos ambientes, Moodle e Second Life ou OpenSim. 

 

4 – VIRTUALTCHÊ 
O VirtualTche é um grupo de estudos composto por professores e alunos do Instituto 

Federal Farroupilha – Campus Panambi e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e 

busca o desenvolvimento de formas de trabalho onde os alunos possam fazer a interação e 

adquirir conhecimentos de uma forma mais natural e dinâmica do que a disponibilizada 

pelos tradicionais ambientes virtuais de aprendizagem. Essa interação pretendida fará com 

que os alunos possam trocar informações sobre os conteúdos das aulas com professores e 

com outros estudantes, bem como comunicar-se em um ambiente imersivo e totalmente 

voltado para conteúdos educacionais. 

 

 
Figura 3. Foto do Campus Instituto Federal 

Farroupilha – Campus Panambi 

 

Figura 5. Biblioteca do Instituto Federal Farroupilha 

– Campus Panambi 

 

 O início dos trabalhos deu-se através do conhecimento e dos estudos sobre ambientes 

imersivos já utilizados por outras universidades e empresas. A opção de desenvolver o 

metaverso, também chamado “mundo” através da utilização do OpenSim se deu pelas 

condições de acesso e manipulações que o ambiente dispõe até o momento, sendo uma 

plataforma estável e com condições de abrigar o metaverso do Instituto Federal Farroupilha 

– Campus Panambi, fornecendo acesso a um grupo de estudantes que futuramente utilizarão 

este metaverso como uma sala de aula virtual.  



 A área física do Instituto Federal Farroupilha – Campus Panambi dispõe atualmente 

de dois prédios, um prédio alocado com salas de professores, biblioteca e outros setores 

burocráticos e outro prédio destinado ao laboratório de química, física e alimentos, os 

laboratórios de informática e as salas de aula, conforme figura 3. 

A figura 4 apresenta a imagem obtida através do visualizador Firestorm, modelada e 

após importada para o OpenSim, onde o avatar está visitando o metaverso desenvolvido. 

 As figuras 4 e 5 apresentam o hall de entrada e o ambiente da biblioteca do Instituto 

Federal Farroupilha – Campus Panambi já desenvolvido.  

 

5. METODOLOGIA E PROPOSTA DE INTEGRAÇÃO DO METAVERSO AO 

SLOODLE 

A pesquisa está sendo realizada dentro do Grupo de Pesquisa do Instituto Federal 

Farroupilha – Campus Panambi juntamente com a Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul, estando esta pesquisa enquadrada como Pesquisa Qualitativa e de Desenvolvimento. 

Inicialmente desenvolveu-se o metaverso que será utilizado para pesquisa.  Este 

ambiente continua em pesquisa e desenvolvimento visando melhorias e a adição de 

funcionalidades que possam contribuir com a integração dos indivíduos com o ambiente 

imersivo. Estudos realizados sobre o Sloodle possibilitaram a expansão dos trabalhos do 

grupo para a integração do metaverso desenvolvido ao Sloodle. O estudo sobre as camadas e 

tecnologias utilizadas na manutenção do ambiente desenvolvido possibilita a realização 

desta integração.  

Na etapa atual de desenvolvimento, o grupo está realizando a integração entre os 

ambientes OpenSim e o Sloodle, fazendo a implantação e a preparação dos materiais que 

serão utilizados no ambiente.  

A modelagem e o esquema para realização desta integração são apresentados na 

figura 6 onde está demonstrado que o indivíduo com deficiência pode fazer acesso ao 

metaverso VirtualTche ou ao Sloodle, e acessar as informações mutuamente. 

 

 
Figura 6 – Modelagem para realização da 

integração.  

 
Figura 7 – Avatar fazendo acesso ao Moodle. 



 

A figura 7 apresenta imagem do metaverso já importado, onde o avatar passeia pelo 

espaço físico modelado e faz acesso ao Moodle. 

Desta forma, tem-se o metaverso desenvolvido através da ferramenta Autodesk 

3DsMAX (versão free para estudantes) e integrado ao OpenSim 0.7.4.  Para visualização do 

metaverso desenvolvido utiliza-se o visualizador Firestorm 4.0.1. Optou-se por este 

visualizador pela facilidade de importação dos objetos criados com extensão “.dae”. 

Já foram encontrados trabalhos que buscam identificar e analisar quais são os 

benefícios da utilização desses AVAs tridimensionais, como é o caso da pesquisa de 

Andreas el. al. Em analisar o valor educativo do AVA SLoodle, mostrando as vantagens e os 

desafios encontrados. Futuramente pretende-se também apresentar os resultados encontrados 

na utilização deste metaverso com pessoas portadoras de deficiências. 

A figura 8 representa a mesma tela do Moodle que está sendo acessada pelo avatar.  

 
      Figura 8 – Tela do Moodle  

Um servidor web foi criado onde foi possível hospedar o metaverso VirtualTche. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O principal objetivo do desenvolvimento das pesquisas apresentadas é criar ambientes 

computacionais que auxiliem no desenvolvimento cognitivo. O metaverso pretende auxiliar 

pessoas com necessidades especiais a desenvolverem suas habilidades em ambientes sociais.  

Os estudos realizados até o momento possibilitarão a integração do ambiente 

metaverso desenvolvido para o OpenSim ao Sloodle, que corresponde a uma poderosa 

ferramenta pedagógica.  

Neste momento as pesquisas estão sendo realizadas no sentido de integrar o 

VirtualTchê ao Sloodle, tornando-o acessível da mesma forma que os demais ambientes que 

integram o Sloodle através do Second Life. 
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