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Resumo 

Este trabalho estuda a viabilidade da aplicação 

de mundos virtuais tridimensionais como 

interfaces de acesso a Learning and Content 

Management Systems (LCMSs). Tecnologias de 

Realidade Virtual (RV), utilizadas em Mundos 

Virtuais 3D (MV3D), são discutidas com escopo 

no desenvolvimento dessas em processos de 

ensino-aprendizagem. Como prova de conceito 

foi implementado um módulo de software que 

conecta a plataforma de MV3D OpenSimulator 

ao LCMS Tidia-Ae, possibilitando a 

interoperabilidade entre os sistemas. Este 

estudo teve como preceitos que educadores e 

designers instrucionais não precisem se 

preocupar em aprender um novo ambiente, 

podendo continuar a utilizar o LCMS 

convencional, enquanto que os estudantes 

interessados podem entrar e participar das 

atividades on-line, usando essa nova interface. 
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Conclusões 

O sistema resultante estabelece a comunicação 

entre o LCMS e o MV3D, a qual deve 

diversificar as formas de interação, oferecendo 

a interatividade dos ambientes virtuais 3D 

imersivos. O que abre novas possibilidades para 

utilização de tecnologia na área de educação. 
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Figura 1. Mapeamento do Chat 3D, que permite a 

comunicação entre um usuário na interface convencional do 

Tidia-Ae e outro na interface 3D modelada no OpenSim. 

Figura 2. Diagrama da comunicação entre LCMS e MV3D 

via Webservice (Módulo de sistema "encapsulado" no LCMS 

com a finalidade de abstrair o modelo de dados e 

disponibilizar as funcionalidades e recursos)[3]. A 

comunicação é realizada através do protocolo HTTP 

(HyperText Transfer Protocol), possibilitando a troca de 

mensagens entre computadores remotos. 

Figura 3. Ambiente 3D modelado no OpenSimulator, 

diversificação das interfaces para ensino-aprendizagem[4]. 

Aplicações na modelagem tridimensional de conceitos não 

facilmente apropriáveis. 


