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A comunidade virtual Second Life, espécie de mundo paralelo virtual no qual trafegam 
atualmente mais de 200 mil brasileiros, começa a ser entendida também como uma promessa 
de instrumento de ação pedagógica, especialmente em projetos de ensino a distância.  
 
Para Roberta Alvarenga, sócia-di-retora do Estúdio Cafeína - empre-sa criada para 
implementar ações empresariais dentro da comunidade virtual -, o Second Life "revoluciona" 
os paradigmas da educação a distância. "Enquanto nos websites o aluno participa de forma 
mais passiva, ali sua participação torna-se mais ativa: há maior interatividade, e uma 
interatividade baseada em uma metáfora da vida", explica. 
 
Se o Second Life começa a ser utilizado como ferramenta pedagógica, sua utilidade como 
instrumento de fortalecimento de marca e canal de relacionamento já é utilizada por algumas 
instituições. O Mackenzie, desde meados do último mês de abril, mantém um espaço virtual no 
qual, entre outros serviços, disponibiliza informações relativas à escolha de profissões. 
 

 
Campus virtual do Mackenzie: espaço para atrair novos alunos 

 
Já a Universidade Anhembi Morumbi está no Second Life desde o último dia 12 de maio. Na 
comunidade, disponibiliza uma versão virtual do Campus Experience, no qual os estudantes do 
ensino médio podem conhecer o dia-a-dia da instituição e receber informações sobre as 
carreiras nas quais têm interesse. Em pouco mais de dez horas de duração, a versão virtual do 
Campus Experience da Anhembi Morumbi recebeu aproximadamente 18 mil visitas. Para Luiz 
Alvares, diretor de tecnologia educacional da instituição, o aspecto lúdico inerente ao Second 
Life torna-o interessante para o trabalho de relacionamento e para o fortalecimento de marca. 
 
Alvares não vê, porém, o Second Life como instrumento eficaz para o ensino a distância. 
Primeiramente, porque ele ainda exclui um contingente significativo do público, que não conta 
com os recursos tecnológicos mais adequados à integração à comunidade. "Além disso, 
ferramentas pedagógicas devem ser simples e focadas, e não é fácil manter o foco dos alunos 
em meio à enorme diversidade de opções existente no Second Life", acrescenta Alvares. 
 

 
Ambiente de leitura da Anhembi: sala de aula diferente 

 
Apesar de não ter entrado no mun-do virtual do Second Life, a Uni-versidade de São Paulo 
(USP), também está atenta às novas tecnologias e lançou, recentemente, o Stoa, uma rede de 



relacionamento virtual de-dicada ao debate acadêmico. O nome é inspirado na Grécia antiga, e 
designava uma edificação onde filósofos e discípulos caminhavam enquanto trocavam 
conhecimentos. O Stoa trabalha com o conceito de soft-ware livre.  
 
Sua versão inicial sur-giu na Inglaterra, mas, apoiados pela Coordenadoria de Tecnologia e 
Informação da instituição, pesquisadores do Instituto de Física desenvolveram códigos de 
aperfeiçoamento e adaptação do sistema, que se assemelha ao Orkut. Pelo jeito, ninguém 
quer ficar de fora da virtualidade. 
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