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Introdução 
 

Para os reclusos, as vantagens de participar em atividades de educação e formação são 

múltiplas. Geralmente com baixos níveis de educação e qualificação, os reclusos revelam um 

aumento de confiança e autoestima quando adquirem e desenvolvem competências básicas, 

transversais e profissionais. Este desenvolvimento pessoal contribuirá para o aumento das 

oportunidades de obtenção e retenção de emprego quando saírem do estabelecimento 

prisional. Para que o processo de reabilitação seja bem sucedido, o acesso ao emprego 

consiste num aspeto crucial, uma vez que aumenta a autonomia e reduz o risco de 

reincidência. No entanto, as oportunidades de formação podem ser limitadas, uma vez que 

nem todos os estabelecimentos prisionais dispõem dos instrumentos técnicos e dos recursos 

necessários para desenvolvimento cursos profissionais. Além disso, quando confrontados 

com a oportunidade de participar em cursos profissionais, os reclusos podem se sentir 

reticentes e, mesmo que expressem a sua vontade em se envolver, as taxas de 

abandono/desistência escolar permanecem elevadas. 

O projeto Virtual Reality for Training Inmates (ViRTI)1 (Realidade Virtual na Formação de 

Reclusos) surge da necessidade de melhorar o ambiente educativo e de expandir a oferta 

formativa disponibilizada aos reclusos, que geralmente têm acesso limitado a instalações 

técnicas por se encontrarem num ambiente fechado e restrito. Como tal, o projeto ViRTI 

pretende utilizar tecnologias de Realidade Virtual (RV) através da criação de ambientes 

virtuais, compensando a escassez de recursos (como laboratórios, materiais e ferramentas) 

em instalações prisionais. Isto é, ao se utilizar características interativas e de gamificação nos 

conteúdos de aprendizagem fornecidos aos reclusos, será possível atrair um maior número 

de participantes, mantendo a sua motivação e reduzindo, assim, a taxa de 

abandono/desistência. Este projeto visa incentivar a aplicação de conteúdos baseados em 

RV nos estabelecimentos prisionais de modo que os formadores e educadores possuam uma 

ferramenta para atingir os objetivos anteriormente mencionados. Desta forma, mais reclusos 

beneficiarão desta mais-valia, uma vez que desenvolverão novas competências e adquirirão 

conhecimentos relacionados com os diversos sectores económicos nos quais a mão-de-obra 

é escassa, aumentando assim, também, a sua empregabilidade. 

O projeto ViRTI reúne quatro parceiros provenientes de França, Espanha, Grécia e Portugal: 

um parceiro especialista em sistemas prisionais, dois especialistas em centros de educação 

e formação com longa experiência na sua aplicação com reclusos, e um parceiro especialista 

no desenvolvimento de conteúdos de aprendizagem interativas em RV. O consórcio tem os 

seguintes objetivos: 

1. Analisar o potencial da utilização da RV na educação e formação em estabelecimentos 

prisionais e especificar alguns casos de utilização; 

 
1 https://virtual.reality.for.inmates.training 

https://virtual.reality.for.inmates.training/
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2. Desenvolver uma formação alternativa com base na gamificação interativa sobre o setor 

da construção, utilizando a RV sob forma de vídeos 360°; 

3. Realizar pilotos em três contextos prisionais distintos: reclusos com penas de curta 

duração, centros de justiça juvenil e centros de detenção que acolhem reclusos condenados 

há mais de um ano de prisão com perspetivas positivas de reabilitação; 

4. Fornecer diretrizes aos seguintes organismos: a) Administrações penitenciárias, b) 

Organismos de financiamento, c) Educadores e formadores, d) Fornecedores de conteúdos 

de aprendizagem e tecnologia para que possam introduzir ferramentas de RV para a 

formação de reclusos. 

Após a implementação do projeto, espera-se que um maior número de conteúdos baseados 

em RV venha a ser aplicado nos estabelecimentos prisionais, introduzindo-os em 

colaboração com os educadores e os formadores, promovendo uma maior abrangência aos 

reclusos que beneficiarão da sua mais-valia. Espera-se que os reclusos desenvolvam 

competências e adquiram conhecimentos do sector económico com falta de mão-de-obra, 

aumentando as suas probabilidades de obter e reter emprego. Este projeto será aplicado nos 

países do consórcio, uma vez que todos os resultados estarão disponíveis em inglês, francês, 

espanhol, catalão, grego e português. A versão divulgada na língua inglesa permitirá transferir 

os conhecimentos adquiridos para os restantes países interessados no desenvolvimento e 

nos resultados obtidos ao longo deste projeto. 
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1. Conceitos e indicadores 
 

Ao longo dos últimos anos, tem-se registado um aumento sistemático da incorporação de 

tecnologia no contexto prisional, devido aos seus benefícios demonstrados nos processos de 

reabilitação, reintegração e educação (Cornet & Van Gelder, 2020). A RV consiste numa das 

mais recentes ferramentas digitais, geralmente definidas como "uma representação artificial 

ou gerada por computador tridimensional da realidade, que é experienciada através dos 

sentidos, sendo esta interativa" (Van Gelder, Otte & Luciano, 2014). O objetivo da RV consiste 

em fornecer uma simulação interativa da vida real através de cenários virtuais, que o utilizador 

pode visualizar com recurso a HDM (dispositivo colocado na cabeça/capacete com um ecrã 

e lentes incorporados que proporcionam um ângulo de visualização ampliado e alargado), 

assumindo o controlo dos cenários com movimentos de mão (utilizando um dispositivo 

controlado à mão) (Kamińska et al., 2019). A RV oferece aos seus utilizadores uma elevada 

imersão transportada através da experiência virtual, levando-os a acreditar que estão a 

vivenciar uma experiência realista. Além disso, a tecnologia de RV avançou 

consideravelmente nos últimos anos devido à redução das despesas associadas ao hardware 

e ao progresso tecnológico, traduzindo-se numa melhoria da qualidade dos gráficos e da sua 

interatividade. 

Uma vez que a RV se encontra cada vez mais disponível e é mais facilmente reconhecida 

como um instrumento que pode ser utilizado num ambiente seguro, controlado e previsível, 

esta tem sido incorporada em diversos tipos de cenários, tais como a indústria da construção, 

jogos, formação cirúrgica, planeamento urbano, desporto, engenharia, exercícios militares, 

reabilitação física, nos cuidados de saúde mental e na educação e formação (Cornet & Van 

Gelder, 2020; Martirosov & Kopecek, 2017). Por exemplo, na área da psicologia, os 

investigadores usam a RV em avaliações, terapias e tratamentos (Ticknor, 2019a), tais como 

a Terapia de Exposição (ET) e a Terapia Cognitiva Comportamental (CBT). Do ponto de vista 

terapêutico, o stress, a ansiedade social e os distúrbios de pânico têm sido frequentemente 

estudados em contexto da aplicação da RV (Ticknor, 2019b). Os resultados foram positivos 

no decorrer de diversos estudos, tendo sido ainda demonstrado que esta ferramenta reduz 

bastante os níveis de ansiedade e de stress podendo, consequentemente, ser considerada 

uma mais-valia (Grillon et al., 2006; Krisch et al., 2016; Powers & Emmelkamp, 2008). Tem 

sido também eficaz no tratamento de distúrbios sexuais (Botella et al., 2004), de fobias como 

a aracnofobia, aerofobia, agorafobia, acrofobia, glossofobia, distúrbios alimentares e 

dismorfia corporal (Riva, 2003). Nesta Terapia de Realidade Virtual (VRET), as pessoas que 

sofrem de distúrbios ou fobias são confrontadas com os seus medos sob a forma de um 

objeto ou situação em representações virtuais. Embora saibam que estão num cenário virtual 

imersivo, a RV desencadeia as mesmas emoções, respostas e reações aos medos que as 

pessoas experienciariam se estivessem numa situação de vida real (Bowman & McMahan, 

2007). 



 

7 
 

A RV tem também sido aplicada em procedimentos médicos, proporcionando estratégias na 

gestão da dor, tais como na área da medicina dentária (Furman et al., 2009), em tratamentos 

como a quimioterapia (Schneider & Workman, 2000) e de queimaduras (Hoffman et al., 2000), 

redirecionando a atenção dos pacientes para diferentes cenários virtuais. Existem ainda 

conclusões positivas na aplicação da RV no tratamento do abuso de consumo de substâncias, 

nomeadamente no tabagismo e no alcoolismo. Em comparação com métodos tradicionais, 

as exposições a estímulos através de simulações virtuais revelaram que estas 

desencadearam a sensação de ânsia pelo consumo de substâncias (Lee et al., 2004); outro 

estudo apresentou resultados positivos no que diz respeito à redução dos níveis de 

dependência da nicotina (Girard et al., 2009), apoiando fortemente o uso da RV como uma 

ferramenta por profissionais de saúde, bem como por assistentes sociais (Bordnick et al., 

2013). A RV também pode ser útil no âmbito da dependência do álcool, uma vez que se 

verificou que promove e valida o Tratamento de Exposição a Estímulos (Cue Exposure 

Therapy) (CET) e reduziu a dependência do álcool (Lee et al., 2007). Do ponto de vista 

educativo, a RV pode ser um método eficaz na sensibilização dos vários perigos associados 

ao álcool e à condução sob efeito de álcool (Montgomery et al., 2006). 

Dada a complexidade de alguns problemas e distúrbios, a tecnologia de RV oferece aos 

investigadores a oportunidade de desenvolver ambientes virtuais personalizados em 

condições muito específicas, provavelmente difíceis de encontrar na vida real, promovendo 

uma intervenção sem riscos invasivos associados (Tal & Wansink, 2011). Os ambientes 

podem ser desenvolvidos para simular cenários da vida real (como por exemplo, uma sala de 

estar, uma rua, um tribunal, uma cena de crime), bem como cenários que não existem (como 

é o caso da ficção científica ou mundos de fantasia) (Riva & Gaggioli, 2008). Além disso, a 

RV também cria uma personificação virtual na qual os utilizadores encarnam avatares (Cornet 

& Van Gelder, 2020). A substituição do corpo físico de um utilizador por um virtual é referida 

como personificação (embodiment) virtual (Slater & Sanchez-Vives, 2016), que pode dar a 

ilusão de que o corpo virtual pertence ao utilizador (Bombari et al., 2015; Mol, 2019; Slater et 

al., 2010). Seinfeld e colegas (2018) desenvolveram um estudo relevante para a prática da 

Justiça Criminal. Documentaram que o reconhecimento emocional dos agressores 

masculinos de violência doméstica aumentou significativamente depois de terem sofrido uma 

ocorrência de violência doméstica do ponto de vista da vítima feminina (e do corpo). Ao utilizar 

a RV, este tipo de investigação permite um novo mundo de descobertas e possibilidades para 

intervenções na área da Justiça Criminal. É também possível ter inúmeros utilizadores 

simultaneamente no mesmo ambiente de RV, o que abre novas oportunidades de 

investigação de interação social (por exemplo, co-ofensas) bem como novas formas de 

intervenção e aplicabilidade na prática da Justiça Criminal (por exemplo, o ofensor e o 

formador ambos no mesmo cenário virtual). Além disso, a RV pode ser também aplicada 

simultaneamente com outros tipos de tecnologias, como o eye-tracking, para detetar a 

atenção dos utilizadores e saber exatamente para onde direcionam os olhos (isto pode dar 

aos investigadores uma melhor compreensão dos processos cognitivos, do foco e das 

condições de atenção do ofensor e/ou da vítima) (Cornet & Van Gelder, 2020; Jacques, Lasky 

& Fisher, 2015). Outra característica interessante da RV é que os utilizadores podem ver o 
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mundo virtual como sendo real numa questão de minutos (Pan & Hamilton, 2018; Slater, 

2009; Slater & Sanchez-Vives, 2016). 

A tecnologia de RV tem se mostrado como uma ferramenta de grande potencial no contexto 

educacional, facilitando o processo de ensino e aprendizagem. Kamińska e colegas (2019) 

revelaram que "a maioria dos estudantes se lembraram do que viram durante a experiência 

de RV e concluíram que é um ambiente mais memorável do que demonstrações baseadas 

em laboratório" (ideia sustentada também por Cochrane, 2016; Nadan et al., 2011; Slavova 

& Mu, 2018). Além disso, cenários de interação multissensorial e representações visuais do 

mundo real são algumas das características que facilitam os processos de aprendizagem dos 

estudantes (Mikropoulos & Natsis, 2011). A RV permite o acesso a recursos de aprendizagem 

essenciais que nas práticas diárias seriam difíceis ou mesmo impossíveis de obter devido às 

suas despesas (por exemplo, mecanismos eletrónicos, robótica, componentes químicos, 

materiais médicos, etc.) (Kamińska et al., 2019). Os professores/educadores/formadores ao 

terem também acesso a esta ferramenta acabam por sentir maior facilidade em aplicar certas 

atividades de aprendizagem consideradas desafiantes durante as aulas práticas diárias 

(Petkovska et al., 2018). Assim, esta funcionalidade de gamificação de RV permite a 

aprendizagem do mundo real e parece manter os utilizadores motivados para continuar a 

participar numa experiência virtual (Ticknor & Tillinghast, 2011). 

A investigação mostra que a população reclusa, em geral, é pouco instruída e carece de 

competências educativas (Davis et al., 2014). Alguns reclusos mencionam mesmo terem sido 

expulsos da escola, tendo uma história de insucesso académico (Coates, 2016). De acordo 

com Crabbe (2016), dois terços dos reclusos têm capacidades numéricas iguais ou inferiores 

às de uma criança de 11 anos; além disso, quase um terço dos reclusos relataram que sofrem 

de uma dificuldade de aprendizagem ou de alguma incapacidade (OLASS, 2015). A 

investigação também indica que a maioria dos estabelecimentos prisionais desconhece a 

existência de dificuldades de aprendizagem por parte dos reclusos (Office of the United 

Nations High Commissioner for Human Rights, 2009). Assim, os reclusos com estas 

dificuldades podem também apresentar problemas na fala e comunicação que, por sua vez, 

podem indicar perturbações não diagnosticadas (tais como dislexia ou autismo). Tanto a falta 

de competências educativas, como as dificuldades de aprendizagem, representam um 

obstáculo significativo na obtenção de emprego pelos reclusos após libertação, o que, por 

sua vez, pode levar a uma reintegração social inadequada e a uma maior taxa de reincidência 

(Clarke, 2010). Apesar do cenário geral adverso da educação prisional, tem havido um 

esforço crescente na Europa (particularmente nos países nórdicos) para fornecer educação 

prisional, o que parece ter vindo a produzir resultados positivos (Nordic Council of Ministers, 

2005). A educação no meio prisional oferece um objetivo para os reclusos: a continuidade 

dos estudos, proporcionando, assim, uma oportunidade de obter emprego mais rentável após 

o fim da pena (Duwe, 2017). Esta é uma medida importante desde que ficou provado que a 

educação prisional reduz a probabilidade de reincidência, representando um caminho 

promissor na prevenção do crime (Davis et al., 2013; Sokoloff, Jay & Fontaine, 2013; Runell, 

2017). 
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Embora o ensino profissional nos estabelecimentos prisionais seja reconhecido como uma 

ferramenta que contribui para a obtenção de emprego no pós-libertação e, 

consequentemente, para uma diminuição das probabilidades de reincidência dos reclusos 

(Bhuller et al., 2019), ainda há reclusos que se sentem apreensivos em aderir a programas 

educacionais. Não só devido aos problemas de aprendizagem não diagnosticados (Skues et 

al., 2019), mas também por se sentirem frequentemente relutantes em se envolverem num 

ambiente de aprendizagem por medo de exporem as suas fragilidades e limitações 

educativas a outros colegas (Ricciardelli, Maier & Hannah-Moffatt, 2015). Por estas razões, 

pode ser um desafio os reclusos se inscreverem em atividades educativas sem qualquer 

desistência durante o processo. As tecnologias de RV permitem uma recriação personalizada 

e uma experiência de múltiplos cenários realistas sem os reclusos saírem do estabelecimento 

prisional. Dada a natureza do ambiente prisional, por vezes pode ser um desafio conceder 

aos reclusos acesso a cenários virtuais no estabelecimento prisional que representarão a 

educação profissional da vida real, tais como as áreas da mecânica, silvicultura e carpintaria 

(McLauchlan & Farley, 2019). Além disso, o elemento de gamificação de RV contribui para o 

aumento da motivação dos reclusos e, assim, tornarem-se mais dispostos a se envolverem 

em atividades de aprendizagem educacional (Ticknor & Tillinghast, 2011). 

Neste sentido, a RV tem um grande potencial para melhorar a educação das pessoas que se 

encontram em estabelecimentos prisionais, especificamente aquelas que sofrem de 

dificuldades de numeracia/literacia (McLauchlan & Farley, 2019). Dolven e Fidel (2017) 

criaram um programa com utilização da RV para reclusos, no qual desenvolveram 

competências informáticas e aprenderam a gerir o dinheiro. Esta tecnologia também ofereceu 

a capacidade de mostrar aos reclusos com sentenças longas (alguns deles com uma duração 

de 20 anos) como o mundo era diferente e o que exatamente mudou desde a sua detenção 

(por exemplo, como fazer compras num supermercado sem caixas). Um programa de literacia 

e numeracia desenvolvido na Nova Zelândia (McLauchlan & Farley, 2019) utilizou 

configurações de RV numa sala de aula para representar uma oficina de mecânica, e revelou 

que os participantes não demoraram muito tempo a aprender as suas funcionalidades (por 

exemplo, identificar peças de automóvel, manipular instrumentos, seguir instruções): 

"Consegui perceber tudo logo na primeira sessão. Foi muito fácil quando soube o que estava 

a fazer". (p. 7). Além disso, os investigadores observaram um elevado envolvimento nas 

atividades em comparação com a aprendizagem tradicional, com os reclusos a sentirem-se 

mais motivados a assistir às aulas e menos propensos a desistirem. Vários reclusos 

expressaram também a sua vontade de continuar o seu progresso educacional através da 

RV após a libertação, desenvolvendo autoconfiança dentro do contexto de aprendizagem. 

Finalmente, os investigadores registaram um aumento das competências de 

literacia/numeracia de todos os reclusos que participaram no projeto, expressando feedback 

positivo: "Muito bom. Sem dúvida que aperfeiçoei algumas competências e aprendi algumas 

novas. Mas, na sua maioria, em literacia". (p. 7). A tecnologia de RV contribuiu para o 

desenvolvimento pessoal dos reclusos e capacitou-os com novas oportunidades de serem 

educados e participantes de conteúdos que possivelmente ajudarão a sua aquisição de 

competências de mercado e reintegração social. 
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A utilização de RV em estabelecimentos prisionais tem numerosas vantagens do ponto de 

vista do ensino profissional. Sem sair das suas celas, os reclusos podem participar numa 

experiência imersiva com acesso a ferramentas e encenações virtuais e familiarizar-se com 

diferentes conhecimentos que, de outra forma, não seriam capazes de experienciar dentro 

de uma prisão. Podem visitar espaços virtuais de construção ou uma cozinha comercial 

(Zoukis, 2016), desempenhar papéis de mecânico, carpinteiro, cozinheiro ou assistente de 

loja num ambiente envolvente e seguro, apto mesmo para participantes que tenham literacias 

digitais reduzidas (estes tipos de competências são as mesmas que os empregadores têm 

vindo a valorizar cada vez mais ao longo do tempo) (Herold, 2018). 
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2. Panorama do uso de Realidade 

Virtual nos estabelecimentos prisionais 
 

Os seguintes conteúdos dizem respeito a evidências de utilização educacional de RV em 

diversos estabelecimentos prisionais Europeus, mais especificamente na França, Grécia, 

Portugal e Espanha. Como a aplicação da tecnologia de RV nos estabelecimentos prisionais 

é relativamente recente e de caráter inovador, ainda existe a necessidade de aprofundar e 

investigar mais sobre o tema. Como tal, existem poucos exemplos de utilização de RV no 

contexto prisional para fins educativos. 

 

 

2.1. A Realidade Virtual utilizada em 

contextos prisionais 

 

2.1.1. França 

 

A descoberta de empregos 

Em abril de 2021, cerca de 20 reclusos (menores de 25 anos de idade) do centro de detenção 

de Oermingen, na Alsácia, usaram a tecnologia de RV para aprender mais sobre empregos 

que possuem escassez de mão-de-obra. Os reclusos foram acompanhados pela Mission 

Locale de Saverne, responsável pela integração social e laboral de menores de 25 anos. Foi 

utilizado o dispositivo comercial Métiers 360, ativo em várias atividades da Mission Locale e 

centros de emprego em França. O dispositivo funciona através de assinaturas mensais, que 

inclui a ativação ou aluguer de três equipamentos de RV, o uso de uma WebApp ou de um 

website para descobrir os vários ambientes profissionais. 

Pequenos vídeos de 360° apresentam 110 empregos a mais de 30 ambientes profissionais: 

durante 3 a 5 minutos, um trabalhador fala sobre o seu ambiente profissional, onde pode 

mostrar as ferramentas e equipamentos utilizados no seu dia-a-dia. O utilizador precisa de se 

sentar numa cadeira giratória. Em seguida, vai passando pelas várias ofertas de ambientes 

profissionais através de um controle remoto.  

No centro de detenção, com o/a orientador/a, os reclusos tinham previamente selecionado 

três empregos que desejavam experimentar para que, no dia da experiência, não passassem 

de um trabalho para outro sem organização. Foram então colocados em grupos de quatro, 
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cada um com um equipamento de RV. O tempo necessário para o recluso se familiarizar com 

a ferramenta e procurar quatro empregos (os três pré-selecionados + uma escolha livre) foi 

de aproximadamente 30 minutos. 

Caso nesta experiência não tenha sido alvo de uma avaliação formal, recorrer-se-á à 

averiguação dos níveis de satisfação geral por parte dos reclusos e do/a orientador/a. 

 

Viver uma experiência teatral 

Les falaises de V. é uma peça de RV criada por Laurent Bazin e interpretada em diferentes 

teatros. A atuação de 40 minutos é baseada em curtas sequências de pequenos filmes de 10 

minutos. Com o equipamento de RV, o espectador vive uma história de 360° (com headset), 

personificando o papel da personagem principal, não sendo somente um simples espectador. 

A ação ocorre dentro de um hospital de um estabelecimento prisional, onde a personagem 

principal passará por uma remoção ocular em troca da sua liberdade. As outras personagens 

interagem com a personagem principal através da fala e do olhar. Com esta experiência, o 

espectador sente-se como se estivesse numa situação entre o mundo real e o virtual. O seu 

ponto de vista pode ser alterado devido à visão de 360° das cenas apresentadas. 

Ainda existem poucas experiências teatrais com recurso à tecnologia de RV, contudo, estas 

permitem a um público sem acesso a esta forma de arte de ter contacto com a mesma sem 

se dirigir efetivamente a um teatro; o equipamento de RV é suficiente para ver a peça sem 

precisar da presença de um palco ou de outros espectadores. Este é, certamente, o caso dos 

reclusos. 

Como parte da educação digital, cultura e campos artísticos, a escola do Centro Penitenciário 

de Toulon-La Farlède propôs a 18 reclusos, em 2017, verem este filme com o uso dos 

equipamentos de RV. A exibição do filme foi preparada em sala de aula e depois seguida de 

uma troca de experiências com os professores e a equipa de filmagem sobre RV. Os tópicos 

de discussão foram divididos nos seguintes temas: a relação de RV com o mundo real, a 

mercantilização do corpo e o preço da liberdade. Alguns dos reclusos também abordaram 

questões técnicas sobre o tratamento da imagem, as câmaras utilizadas, as gravações 

sonoras ou a escolha da escrita para captar a atenção do espectador no espaço e incentivá-

lo a olhar para uma determinada direção. Até à data, esta experiência não foi renovada, 

embora tivesse sido positiva. Não sabemos se por desinteresse de outros Centros 

Penitenciários, se por desconhecimento, ou se devido à transmissão do valor pedagógico 

consistir na troca de experiências com a equipa de cinema, cuja disponibilidade 

provavelmente é limitada pela existência de outros compromissos. 

Além da sua utilização em eventos de origem cultural, a RV também tem sido utilizada para 

facilitar a expressão dos reclusos para com a realidade, liberdade e outras questões 

filosóficas. 
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Utilizar a Realidade Virtual para evitar a reincidência 

O FRED consiste num ambiente virtual no qual, o indivíduo se materializa e partilha uma 

representação com um profissional que articula a sua experiência atual, projeções futuras e 

plano de apoio em evolução. Este ambiente virtual foi construído para acompanhar o indivíduo 

no desenvolvimento de um plano de vida que satisfaça as suas necessidades pessoais já 

identificadas, a pensar na sua identidade social e estimulação da disposição e compromisso 

com a mudança. 

Ao se definir desta forma e neste ambiente, o indivíduo reforça os seus valores e 

necessidades fundamentais. Embora esses elementos não tenham ocorrido, estes 

contribuem para a definição atual do “eu” e criam uma âncora de memória positiva. Essa 

ancoragem permite observar fortes manifestações positivas que impactam atitudes e 

comportamentos atuais. O indivíduo projeta-se no futuro com base nos seus valores e, assim, 

constrói uma vida coerente com a sua identidade e não uma vida onde se deve adaptar às 

restrições externas. A projeção futura permite ao indivíduo decompor o stress, desconstruindo 

e desativando os gatilhos que bloqueiam a sua capacidade de perspetivar a vida sem a 

transgressão. A ausência do terapeuta no ambiente visual do indivíduo favorece a livre 

produção de um discurso sobre si mesmo. O discurso surge mais rapidamente do que num 

contexto visual presencial. 

O FRED baseia-se no método Life Plan sugerido pelo Good Lives Model, aliado à projeção 

temporal do modelo TIM-E (Dieu, 2016), visando otimizar os seus acompanhamentos: 

● O Good Lives Model assume que um indivíduo com uma vida satisfatória já não teria mais 

motivo para agir. Portanto, o objetivo principal da intervenção já não é a estrita prevenção da 

reincidência, mas sim o desenvolvimento do indivíduo como garantia contra a ocorrência de 

atos subsequentes. 

● O modelo TIM-E of Temporal Identity (Dieu, 2016) torna o tempo uma dimensão central de 

suporte numa variável subjacente à definição de identidade. 
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"O FRED é dividido em dois espaços virtuais: uma praia com pontão, dedicada a exercícios 

de relaxamento, e uma casa, uma área de trabalho para entrevistas e exercícios sobre 

identidade temporal e plano de vida. Nesses espaços, estão disponíveis vários objetos 

virtuais: avatares e esferas da vida. 

Os avatares representam o indivíduo de forma humanoide sem género. Comandado pelo 

indivíduo, o avatar é usado tanto para materializá-lo no seu plano de vida como para 

exercícios quem envolvem uma descentralização de pessoas ou tempo (o “eu” no passado 

ou no futuro). 

As esferas da vida, bolhas transparentes, representam os domínios (categorias de pessoas 

e atividades, cada uma representada por um símbolo) concretamente investido pelo 

indivíduo no seu quotidiano. Essas esferas são usadas para representar os elementos do 

plano de vida do indivíduo nas diferentes temporalidades (presente, passado ou futuro). 

A colocação e o aparecimento das esferas podem ser modificados apenas pelo indivíduo 

segundo a codificação, o que permite representar: o tempo dedicado a essa esfera da vida 

quotidiana; os sentimentos do indivíduo associados a uma determinada esfera, numa linha 

contínua que vai de desagradável a agradável; a importância qualitativa da esfera aos olhos 

do indivíduo (a intensidade da necessidade ou o valor em termos de identidade associada a 

ela). Ainda assim, no que concerne ao aparecimento das esferas, uma modalidade permite 

especificar a temporalidade a que pertencem: presente, passado ou futuro - permitindo 

exercícios de descentralização do tempo e construção do plano de vida futuro.  O indivíduo 

pode criar ligações, conectando esferas entre si, um avatar e uma esfera, avatares a outros 

avatares e quaisquer outras combinações, simbolizando as suas relações." (Dieu, 2020). 

 

 

2.1.2. Grécia 

 

Nos últimos anos na Grécia ocorreram diversos esforços, projetos e iniciativas para fornecer 

educação a grupos sociais vulneráveis, como é o caso dos reclusos. No entanto, a tecnologia 

de RV, apesar dos múltiplos benefícios que pode oferecer, não é comum de ser usada para 

fins educativos, havendo maior frequência de utilização no contexto de formação com 

reclusos. 

Existem dois projetos implementados com apoio de fundos europeus que utilizaram RV com 

reclusos ou com profissionais que trabalham nos estabelecimentos prisionais a nível nacional. 

Esses projetos, tendo parceiros gregos no consórcio, tiveram início com ações 

implementadas na Grécia. Abaixo são apresentadas mais informações sobre os mesmos. 
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STEPs, “Suppοrting Ties in the Educatiοn οf Prisοners” Project 

STEPs, "Suppοrting Ties in the Educatiοn οf Prisοners"2, é um projeto inovador no âmbito do 

programa Erasmus+ para a Cooperação e a Inovação e o intercâmbio de boas práticas, 

promovido e financiado pela UE. O projeto teve início em novembro de 2018 tendo sido 

concluído em outubro de 2021. Foi implementado por quatro stakeholders nas áreas da 

educação e reintegração, proveniente de quatro países europeus. O projeto foi coordenado 

pela EEPEK em Larissa, Grécia, e envolveu formação e educação em contexto prisional na 

Grécia (Larissa) e na Itália (no CPIA1, Rοma), bem como na educação não formal em 

organizações, como a Kerigma em Barcelos (Portugal) e C.I.P. Citizens in Pοwer em Nicοsia 

(Chipre). 

O projeto "STEPs" visava promover ações eficazes de reeducação, inclusão social e 

prevenção de recaídas. Os parceiros envolvidos no projeto trabalharam juntos para criar um 

material de formação inovador passível de ser aplicado na formação e educação em contexto 

prisional, centros de reabilitação e outras estruturas relacionadas. No âmbito do projeto foram 

desenvolvidos cenários virtuais de RV com seis histórias. Cada cenário de RV consistia numa 

estrutura na qual cada recluso ou ex-recluso acedia a um cenário virtual através de 

dispositivos de RV. Neste cenário virtual, os utilizadores viam um número de itens que 

estavam relacionados com o seu perfil e história. Normalmente, estes itens estavam 

relacionados com a causa da reclusão.  

Os utilizadores usavam óculos de RV com headset e interagiam no cenário através de 

sensores portáteis e interfaces. Eles podiam estar dentro do ambiente físico (onde a 

instalação foi efetuada) e, com o seu próprio movimento, interagir com a sala virtual e todos 

os itens associados. Os utilizadores faziam uma simulação num conjunto de 10 programas 

virtuais diferentes em estabelecimentos prisionais, no local onde o crime foi cometido, em 

locais externos ou internos, etc. Além disso, também tinham a sensação de estar no mundo 

virtual enquanto tinham a possibilidade de navegar e interagir com elementos, onde se 

tornaram testemunhas e protagonistas em histórias semelhantes com as suas. O objetivo era 

identificarem-se emocionalmente com o estado mental de outro recluso, para poderem 

entender o seu comportamento e as suas motivações, e por meio disso perceber o seu próprio 

comportamento, atividades e a sua autoestima. 

Todo o conceito do projeto foi baseado no facto da pesquisa mostrar que a livre troca de 

histórias entre diferentes indivíduos apoia o seu estado psicológico, ajuda-os a reavaliar as 

suas atividades, a redefinir as suas prioridades e valores, para ganharem autorrespeito e 

ainda levá-los a tomar decisões que acabarão por ajudar a sua reintegração na sociedade.  

No âmbito do projeto, foram desenvolvidas seis histórias digitais em RV. Segundo as 

declarações do stakeholder grego do projeto, os formandos do Secοnd Chance Schοol 

(SCSs) em Larissa, partilharam e escreveram em conjunto com outros reclusos da Europa a 

 
2 http://steps.eepek.gr/  

http://steps.eepek.gr/
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história das suas vidas e, devido ao uso da tecnologia de RV, essas histórias tornaram-se 

num “filme” de RV.  

Os stakeholders gregos apontaram também que, através das histórias de RV, o utilizador 

percebe que os erros, as perceções estereotípadas e as experiências de um recluso não 

conhecem barreiras. Além disso, qualquer pessoa que deseje participar nesta experiência 

tem a oportunidade de contactar o seu formador, partilhar os seus sentimentos e impressões 

e até mesmo narrar ou escrever a sua própria história. O que é mais importante, no entanto, 

é a hipótese de sentir empatia e fazer uma autorreflexão das próprias escolhas e decisões 

através desta experiência fortemente emocional.  

O diretor do 2º SCS do Estabelecimento Prisional de Larissa, Geοrge Trantas, destacou que 

“o programa STEPs não se destina a mostrar o que é a Realidade Virtual, não é um 

documentário de Realidade Virtual. O seu objetivo é ajudar os reclusos a verem a história de 

outro recluso e poderem melhorar e mudar, para que possam tomar melhores decisões nas 

suas vidas”. 

 

Projeto J-SAFE  

O J-SAFE trata-se de um projeto intitulado “Judicial Strategy against all fοrms οf Viοlent 

Extremism (J-SAFE)”3  financiado pelo Programa Europeu de Justiça (JUST-AG-2016-03) e 

implementado entre janeiro de 2018 – janeiro de 2021. Este projeto visava analisar a situação 

atual de processos e medidas de deteção de extremismo em todas as fases do processo 

penal nos países participantes (entre os membros do consórcio encontrava-se um parceiro 

grego).   

O projeto tinha como objetivo gerar ferramentas, protocolos e guias de avaliação de riscos 

segundo as regulamentações europeias para utilização de juízes e profissionais de 

estabelecimentos prisionais. Durante este projeto, foi fornecida formação para profissionais 

jurídicos e de estabelecimentos prisionais, enquanto o impacto das ferramentas criadas foi 

avaliado em cada país. 

Durante o desenvolvimento deste projeto foram concretizadas diversas atividades de 

formação, incluindo uma nova formação de LEA’s (Law Enforcent Agencies – PSP, GNR, 

entre outras agências de segurança) para compreender os processos de radicalização em 

estabelecimentos prisionais, operações de natureza forense para a prevenção e investigação, 

assim como atividades relacionadas com a vigilância dos dados no interior do ambiente 

prisional. Para este efeito, e no âmbito da exploração dos potenciais riscos, bem como da 

formação de profissionais de combate ao terrorismo e dos profissionais administrativos do 

Sistema Prisional, foram criados vários cenários dentro de ambientes virtuais. Os cenários 

visavam melhorar as capacidades de tomada de decisões, a sensibilização para a situação e 

a capacidade de resistência durante os períodos de perigo e de ameaça. 

 
3 http://jsafeproject.info 

http://jsafeproject.info/
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Neste contexto, o Center fοr Security Studies (KEMEA), o parceiro grego do projeto, realizou 

um wοrkshοp em Atenas intitulado "VR (Virtual Reality) Simulatiοn Prisοn Search"4. Sete 

funcionários do Sistema Prisional (na Grécia) participaram nesta atividade de formação. Os 

executivos que participaram como formadores-especialistas foram oficiais do Hellenic 

Penitentiary Service e KEMEA. 

As atividades de formação foram realizadas utilizando um método inovador, chamado VR 

Blended Solution. Esta experiência altamente imersiva permitiu aos seus utilizadores simular 

e experienciar o que é necessário para procurar diretamente numa cela prisional. Assim, o 

uso de equipamento de RV permitiu que os guardas prisionais olhassem em redor do 

ambiente (360°) para procurar por indicadores de possíveis atividades terroristas e sinais de 

radicalização e aprender como lidar com as operações digitais forenses. Por outro lado, esta 

formação constituía uma avaliação dos benefícios da utilização de RV para Formação em 

Segurança e Justiça. 

 

2.1.3. Portugal 
 

Além do projeto STEPs acima descrito, em Portugal estão a ser executados mais três projetos 

com utilização à RV. 

 

Projeto TRAIVR 

A utilização de RV em contextos prisionais é um tema recente em Portugal. No final de 2020, 

foi aprovado um novo programa Erasmus+ – TRAIVR: Training of Refugee Offenders by 

Virtual Reality (2020 – 2023)5. O projeto TRAIVR visa colmatar a lacuna da barreira linguística 

e fornecer reabilitação para os refugiados reclusos consumidores de substâncias, 

desenvolvendo um programa de RV para melhorar os seus mecanismos de forma a 

conseguirem lidar com o problema (competências de resolução de problemas e regulação 

emocional). O foco principal do TRAIVR é ensinar mecanismos para lidar com o problema do 

consumo de substâncias em vez de trabalhar no comportamento do mesmo consumo. O 

sistema de RV oferece uma melhor oportunidade de aprendizagem para adultos, eliminando 

a barreira do idioma, com a confidencialidade a ser garantida. Além dessas vantagens, o 

mesmo cenário de RV pode ser adaptado a diferentes idiomas; portanto, é económico. A 

técnica poderia ser utilizada numa ampla gama de competências, assim aberta ao progresso. 

A tecnologia de RV tem a capacidade de ser reaproveitada, pois o mesmo cenário pode ser 

usado em condições normais. 

 
4 http://www.kemea.gr/en/news/latest-news/1139-press-release-j-safe-training-course-on-vr-
simulation-prison-search  
5 https://prisonsystems.eu/traivr  

http://www.kemea.gr/en/news/latest-news/1139-press-release-j-safe-training-course-on-vr-simulation-prison-search
http://www.kemea.gr/en/news/latest-news/1139-press-release-j-safe-training-course-on-vr-simulation-prison-search
https://prisonsystems.eu/traivr
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Os principais objetivos que o TRAIVR pretende alcançar são os seguintes: 

1. Realizar um estudo focado nos problemas de reabilitação dos refugiados resultantes de 

barreiras linguísticas — utilizando um questionário de análise de necessidades; 

2. Definir e compilar a literatura sobre a utilização da tecnologia de RV para formação em 

gestão de stress durante a reabilitação; 

3. A criação de um software de programa de RV para ofensores refugiados, desenvolvendo 

metodologia de tecnologia de RV no ensino de competências, adaptando o sistema 

recentemente estruturado como uma nova metodologia. A nova metodologia que utiliza a 

tecnologia de RV para reabilitar os ofensores refugiados que mostrarem mecanismos 

inadequados para lidar com o problema será estruturada. Como a barreira linguística é a 

principal dificuldade para ensinar os mecanismos ao grupo, a RV será uma solução eficaz. A 

RV fornecerá uma maneira alternativa de lidar com os casos de ofensores refugiados (e 

ensinar competências que os ajudarão a gerir o stress nas suas vidas e prevenir a 

reincidência). 

O Projeto TRAIVR terminará em 2023, e se a nova tecnologia se tornar eficaz, tem a 

possibilidade de abranger todos os refugiados em liberdade condicional (incluindo os de 

língua estrangeira) e até mesmo para refugiados que não se encontram em conflito com a lei. 

 

Projeto VRforDrugRehabilitation 

Dado o consumo extensivo de drogas entre ofensores menores, os ambientes prisionais e de 

liberdade condicional são essenciais para fornecer respostas acerca deste consumo. Em 

várias pesquisas têm sido demonstradas a eficácia do tratamento através de novas 

tecnologias, como RV, realidade aumentada e videojogos. O projeto pressupõe que os 

utilizadores são repetidamente expostos a situações de stress e de tensão, sendo 

encorajados a ignorar a sensação de desejo/ânsia com recurso à utilização de cenários 

realistas em ambientes virtuais. 

O projeto VRforDrugRehabilitation (Developing and Using Virtual Reality Technology for 

Rehabilitation of Drug Users in Probation Service)6 visa apoiar os jovens inseridos 

laboralmente, promovendo a utilização de tecnologia de RV de qualidade, na reabilitação das 

dependências de drogas em jovens adultos ofensores em liberdade condicional, promovendo 

o seu empoderamento e demonstrando como estes podem mudar as suas próprias vidas. Os 

principais objetivos do projeto são: 

1. Diminuir o consumo de drogas entre jovens em regime probatório através de um programa 

de tratamento de drogas utilizando a RV; 

2. Desenvolver uma ferramenta de avaliação para testar os efeitos das sessões de RV; 

 
6 https://www.vr4drugrehab.org  

https://www.vr4drugrehab.org/
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3. Aumentar a consciencialização e a capacidade no serviço de liberdade condicional para 

criar uma metodologia de reabilitação utilizando a RV; 

4. Aumentar a motivação dos jovens adultos para mudarem as suas vidas; 

5. Reduzir estereótipos na comunidade que as pessoas consumidoras de drogas não podem 

mudar; 

6. Disseminar os resultados do projeto para outros serviços prisionais e de reinserção social. 

O projeto VRforDrugRehabilitation teve início em fevereiro de 2019, e está previsto terminar 

em dezembro de 2021. O consórcio do projeto inclui parceiros de Portugal, Roménia e 

Turquia. 

 

Projeto VISION 

O projeto VISION - Visualising the Future Through Training visa mitigar uma das dificuldades 

mais sentidas pelos reclusos após a libertação, que é a obtenção de um emprego rentável. 

Para este efeito, o projeto VISION procura desenvolver as competências dos reclusos através 

de programas de VET (Vocational Education and Training - Treino Vocacional e Educacional), 

apoiados pela aplicação da tecnologia de RV. Esta intervenção de reabilitação prevê a 

obtenção de resultados positivos através do desenvolvimento de um programa de formação 

adequado para formadores, que, por conseguinte, proporcionará a formação necessária aos 

reclusos. Consequentemente, ao atingir os objetivos propostos do projeto, o mesmo apoiará 

os reclusos a estarem mais bem preparados para encontrar e manter um emprego, levando 

a uma reintegração social bem-sucedida e à prevenção da reincidência. 

Os objetivos do projeto VISION são os seguintes: 

1. Aumentar a adesão aos programas de VET (através do desenvolvimento de diferentes 

cenários virtuais relacionados com a participação e motivação nos cursos);  

2. Aumentar o empenho dos reclusos em programas de VET (educação dos reclusos e 

desenvolvimento de competências profissionais); 

3. Aumentar o sucesso (preparação dos reclusos para a integração no mercado de trabalho, 

emprego pós-libertação, reintegração, e evitar a reincidência); 

4. Melhorar as competências dos formadores para formar os reclusos. 

O projeto teve início em novembro de 2021 e está previsto terminar em maio de 2024. Os 

países parceiros envolvidos no projeto são Portugal, Grécia, Roménia, França, Espanha e 

Itália. 
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2.1.4. Espanha 

 

A recente tecnologia de RV tem ganho importância nos últimos anos. Além de ser um 

motivador para a gamificação é também cada vez mais utilizada para fins terapêuticos. O que 

é particular e característico da tecnologia de RV é que apresenta um ambiente artificial que 

pode ser experienciado como sendo real. 

No entanto, os fundamentos da RV não consistem necessariamente no realismo dos objetos 

apresentados; o mais importante é que a perceção do mundo virtual seja a mais próxima que 

temos da perceção no nosso quotidiano. Dessa forma, os primeiros passos dos reclusos 

espanhóis têm sido muito úteis: tanto para a formação em profissões como para a prevenção 

de riscos profissionais e para a criação de uma nova realidade que ajude os reclusos a 

recordar paisagens quotidianas que não viam há muito tempo. 

Seguem-se três exemplos de projetos que podem ilustrar o que se alcançou nos últimos anos: 

 

Centro Penitenciário de Quatro Vias — Catalunha 

O projeto foi lançado em dezembro de 2018 com o apoio da gestão prisional e a colaboração 

de todos os profissionais. Para o desenvolvimento do projeto foi utilizada uma câmara 

INSTA360 ONE, colocada num tripé no meio de cada ala e ativada remotamente via Bluetooth 

com um iPhone 8. O objetivo era apenas que a imagem do espaço aparecesse sem a 

presença de pessoas (embora isso nem sempre tenha sido alcançado com sucesso). As 

fotografias foram tiradas e, em seguida, foi criado um percurso utilizando o recurso online 

ROUND ME7.  

Quando os reclusos entram no estabelecimento prisional, passam algum tempo na área de 

receção até que seja decidida qual é a sua cela e em qual ala serão designados. Durante 

esse tempo, os reclusos geralmente ficam muito angustiados (especialmente no caso 

daqueles que entram no estabelecimento prisional pela primeira vez). Eles não sabem onde 

estão, nem podem imaginar como será o seu quotidiano durante a sua estadia no 

estabelecimento prisional. 

Através dessa visita virtual, desde o primeiro momento, da entrevista o momento da receção 

(tipicamente realizada com um profissional da instituição), os reclusos estabelecem o primeiro 

contacto com a instituição, colocando-se no espaço onde passarão algum tempo da sua vida. 

Se os reclusos tiverem a oportunidade de visualizar os diferentes espaços onde viverão 

durante o cumprimento da sua sentença, isso pode ajudá-los a acalmar-se, dissipando as 

próprias dúvidas e incertezas. A visita virtual pode dissipar a incerteza de entrar numa 

realidade desconhecida e fazer a mediação entre o profissional que realiza a receção e o 

recluso na primeira orientação. Da mesma forma, essa visita virtual permitirá que a família 

 
7 https://roundme.com/tour/326808/view/1119525/  

https://roundme.com/tour/326808/view/1119525/
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saiba onde o recluso mora. Como tal, o conhecimento do espaço contribuirá para uma melhor 

compreensão da realidade no estabelecimento prisional. 

Assim, com este projeto, pretendemos alcançar os seguintes objetivos: 

1. A abrir portas do estabelecimento prisional para a sociedade; 

2. Com um único clique no navegador, oferecemos a possibilidade de todos darem um 

passeio dentro do estabelecimento prisional. As fotografias 360° criam a oportunidade de ver 

detalhadamente cada um dos espaços interiores, entretendo-se e contemplando o que pode 

atrair a nossa atenção; 

3. Da mesma forma, saber como o estabelecimento prisional aparenta ser fisicamente, a sua 

distribuição e o significado atribuído a cada espaço é muito interessante para quem tem que 

realizar alguma atividade, como substitutos, práticas académicas, voluntariado, etc.; 

4. É também uma oportunidade para a sociedade, em geral, se aproximar do mundo prisional, 

portanto, um elemento de transparência e conhecimento da instituição. 

 

Centro Penitenciário Lledoners - Catalunha 

Na área de dependência de drogas (localizada nos módulos 7 e 8 da CP Lledoners), propõe-

se trabalhar o programa “Desenvolvimento do Pensamento Pró-social”, mais especificamente 

os subprogramas de “Competências Sociais”, “Reestruturação Cognitiva”, “Resolução de 

problemas”, “Autocontrolo Emocional”, “Valores e Autoestima”. Estes subprogramas devem 

ser trabalhados a partir de um formato mais experimental, desenvolvendo um projeto de forma 

global que possa abordar os objetivos de cada subprograma. Desta forma, pode ser colocado 

em prática num ambiente controlado com um propósito padrão e participativo de alcançar o 

conhecimento. 

Terá lugar em diferentes fases: 

• O ponto de partida será gerar uma história que segue o estilo do livro “CHOOSE YOUR 

ADVENTURE”, onde uma história começa, e à medida que progride, são dadas opções para 

que a história possa evoluir de uma forma ou de outra. 

• Uma vez criada a estrutura da história por consenso, eles escolherão os cenários e as 

imagens necessárias para convertê-la num formato digital e 3D. 

Neste ponto, 3D ROUND ME e outros programas serão apresentados aos participantes para 

que o livro possa ser digitalizado: 

a. Os reclusos que podem desfrutar de saídas programadas e fotografar os cenários 

pelos quais a história se passa, utilizando recursos para aplicar software 3D; 

b. Em paralelo, o áudio será gravado e a história escrita; 

c. Será agrupado todo o material para criar uma história 3D de consulta aberta a todos. 



 

22 
 

Conceitualmente, pretende-se usar histórias e cenários reais que possam ser os seus 

próprios ou conhecidos por eles e usar as suas experiências para dar respostas alternativas. 

Do ponto de vista das competências, o projeto oferece a possibilidade de integrar e consolidar 

os objetivos que estão divididos no programa de organização curricular de cada subprograma. 

Dessa forma, os objetivos que dão uma perspetiva teórica das diferentes competências foram 

tratados de forma mais superficial, para que as experiências dentro do projeto abordassem 

os objetivos de forma mais prática: 

• Será necessária a utilização uma sala de aula no módulo 7 ou 8 e também aceder ao ponto 

ICT, por conseguinte, ao programa ROUND ME e aos programas relacionados em apoiar a 

geração da história; 

• Câmara de 360° ou, caso não exista essa possibilidade, um smartphone sem um cartão SIM 

que possua uma câmara com boa definição; 

• Será necessário usar materiais básicos de escritório (papel, canetas, etc.); 

• Três ou quatro computadores com acesso a software 3D8. 

 

Centro Penitenciário de Acebuche - Universidade de Almería 

A Universidade de Almería, em conjunto com o Centro Penitenciário El Acebuche, criou um 

programa específico de reeducação e reintegração social para um grupo de 25 reclusos da 

chamada "Unidade Terapêutica" que participaram num workshop de RV ministrada pelo 

professor José L. Rodríguez, do Departamento de Matemática, em conjunto com um aluno 

de Engenharia da Computação. O professor expressou que "a atividade tem sido classificada 

como 'um grande sucesso, porque os reclusos sentiram-se livres por um tempo, como na 

rua'”, o que explicou as peculiaridades deste módulo na prisão: "É uma unidade especial no 

que são regras especiais de compromisso pessoal, não com drogas, nem com violência, para 

tentar mudar hábitos e vidas... é uma unidade especial com muitos mimos". 

Após uma breve introdução sobre RV, realidade aumentada e mista, os professores 

explicaram aos reclusos algumas das aplicações que essas novas tecnologias emergentes 

têm em diferentes áreas da sociedade e apresentaram o seu software educacional "Neotrie 

VR"9. Esta foi a primeira vez que os reclusos desta unidade experienciaram RV de forma 

totalmente imersiva, pelo que "o impacto inicial tem sido impressionante". O cenário virtual 

projetado em “Neotrie” é um templo grego, cercado por uma pequena floresta e mar, onde os 

reclusos conseguiram criar e manipular alguns objetos geométricos e modelos 3D, utilizando 

os comandos do equipamento de VR. "O sentimento 'imersivo' é incrível". Ao contrário de 

outros softwares padrões, o “’Neotrie VR’ permite visualizar e também editar objetos 3D 

diretamente em Realidade Virtual, tanto para estudo quanto para implementação 

subsequente noutros softwares ou ambientes, impressão 3D ou realidade aumentada", foi 

 
8 Os resultados podem ser acedidos em: https://espaitic.wordpress.com/tag/realitat-virtual/ 
9 http://www2.ual.es/neotrie/; http://www2.ual.es/neotrie/project-neotrie/ 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fespaitic.wordpress.com%2Ftag%2Frealitat-virtual%2F&data=04%7C01%7Cmcmargarit%40gencat.cat%7C8f1a2c1db032494654ed08d94c3429fe%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637624609181367199%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=KdMNszgnBZkbv42QkGap%2FrreGbjQ7zb8Ic7xFdnPKG8%3D&reserved=0
http://www2.ual.es/neotrie/
http://www2.ual.es/neotrie/project-neotrie/
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explicado a alguns alunos muito atentos. Dessa forma, eles poderam entrar nas figuras ou 

sobrevoá-las, analisando todo o cenário virtual e mostrando grande emoção.  

Essas ações significam precisamente que a rotina prisional mudou para hábitos saudáveis 

ou atos interessantes para a libertação dos reclusos, dado que a liberdade é restrita. No 

entanto, as atividades de formação social ou recreativa não são limitadas, para que os 

reclusos se habituem a fazer algo que pode ser feito geralmente no mundo exterior. 

 

Realidade Virtual como tratamento na reabilitação de agressores em violência de 

género — investigação no Departamento de Justiça Catalã 

Um ponto crucial sobre a RV é que o nosso cérebro reage da mesma forma ou quase da 

mesma forma como se a experiência simulada fosse uma experiência autêntica. Como tal, 

pode ser útil como uma terapia. A visão estereoscópica tridimensional gera respostas 

fisiológicas e comportamentais e é utilizada em tratamentos médicos e psicológicos. 

Após 25 anos de experiência, a tecnologia de RV é agora utilizada com mais frequência, 

embora continue a ser necessária mais investigação e experiências. 

 

Projeto europeu sobre RV em violência de género 

A utilização de RV pode auxiliar na prevenção da violência e na intervenção, tanto com as 

vítimas quanto com os agressores. 

Considerando a fase de prevenção, a tecnologia de RV pode ser usada para modificar 

atitudes e comportamentos utilizando a metodologia de "personificação". O conceito de 

personificação descreve a "encarnação" de um corpo/avatar num cenário virtual, onde o 

avatar pode ser uma vítima ou um agressor, e quando o corpo da pessoa se move, o avatar 

também se deslocará na mesma direção. Essa técnica permite que um agressor seja 

incorporado no avatar de uma vítima e experiencie um episódio de violência como vítima e 

não como agressor. A técnica imersiva aliada à personificação permite que os utilizadores 

processem estímulos e sentimentos que vão mudar a sua perspetiva em relação à violência.  

Os utilizadores reagem como se fossem situações reais e não como se estivessem a 

imaginar; isto permite que eles experienciem a situação de outra perspetiva, permitindo, por 

exemplo, que um agressor reconheça os sentimentos de medo da vítima. 

 

Necessidades criminológicas e objetivos de tratamento 

• Responsabilização; 

• Sistema de crenças e valores; 

• Autocontrolo emocional; 
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• Empatia; 

• Resolução de conflitos e competências sociais; 

• Prevenção de recaídas. 

 

Como descrito acima, a RV desenvolve a empatia (tanto cognitiva como emocional), 

espelhando a emoção da outra pessoa. O IRI (Experiment Interpersonal Reactivity Index - 

Índice de Reatividade Interpessoal) fornece uma medida multidimensional de empatia e 

consiste numa ferramenta útil na avaliação dos resultados. 

 

Alguns pontos críticos do projeto 

• A amostra precisa ser expandida; 

• Algumas dúvidas sobre se o IRI é adequado para medir a empatia; 

• O ambiente prisional provavelmente não favorece os resultados, pois é altamente 

stressante; 

• É necessário analisar em que ponto do tratamento a RV é mais adequada. 

Também estão em desenvolvimento novos cenários para a School Youth de modo a prevenir 

problemas entre pais e filhos. 

Os cenários de RV ajudam no reconhecimento do crime. Em Lledoners, aplicaram a 

tecnologia de RV em agressores, e a reação ocorreu em poucos minutos. Esta investigação 

avalia um projeto-piloto realizado em dois estabelecimentos prisionais para melhorar os 

resultados de programas especializados de tratamento em violência de género. Por meio da 

tecnologia de RV imersiva, a pessoa que participa no tratamento vivencia uma situação de 

violência psicológica na primeira pessoa, e acredita-se que acaba por afetar o seu nível de 

empatia e, assim, a sua capacidade em lidar melhor com a compreensão do crime cometido, 

levando a uma mudança comportamental após a realização do programa. 

 

Objetivos 

O principal objetivo é avaliar se a introdução das sessões de RV melhora os comportamentos 

dos ofensores (por crimes de violência de género) em áreas como a empatia e melhoria do 

comportamento social. Ao mesmo tempo, com a introdução de novas tecnologias em 

programas de reabilitação, o objetivo é aumentar a sua eficiência na conduta do recluso, ou 

seja, nas taxas de reincidência. 
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A violência de género é um fenómeno social e cultural complexo a ser erradicado e requer 

tratamento multidisciplinar. Por isso, é preciso inovar diante da radicalização atual. 

Diferenciação entre ser e fazer. É aqui que o RV pode mediar. 

 

 

2.2. Países não pertencentes à União 

Europeia 

 

2.2.1. Chile 

 
Realidade Virtual como uma ligação familiar 

Em 2017, 12 reclusos do estabelecimento prisional feminino de San Joaquin, no Chile, 

beneficiaram de oficinas audiovisuais que incluíram experiências de RV. Anteriormente, um 

cineasta chileno visitou durante duas semanas casas e bairros de seis reclusos, com uma 

câmara de 360°, dada a um membro da família na casa, e descrevia o seu dia e as rotinas 

diárias. O objetivo era permitir que eles "voltassem para casa", permanecendo dentro do 

estabelecimento prisional. 

A RV fortaleceria o vínculo entre os reclusos e as suas famílias e melhoraria a reintegração 

daqueles que beneficiariam dela. 

 

 

2.2.2. Estados Unidos da América 

 

Ofensores com Perturbações de Ansiedade   

A National Commission on Correctional Health Care (2002) demonstrou que mais de 14% dos 

reclusos federais e mais de 22% dos reclusos estaduais apresentaram perturbações de 

ansiedade. Se indevidamente diagnosticada, a ansiedade pode contribuir para o aumento das 

taxas de reincidência, dado que estes indivíduos tendem a passar por um período mais difícil 

de adaptação ao ambiente prisional e também quando participam em programas de 

ressocialização (Listwan-Johnson et al., 2004). Desta forma, a RV ajuda a abordar essa 

questão — no Department of Corrections, um programa de mediação chamado "Provata VR" 
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é usado para combater a ansiedade e a depressão de reclusos e profissionais do 

estabelecimento prisional (Peters, 2018). 

 

Abuso de substâncias 

Sendo o abuso de substâncias um preditor de reincidência (Andrews & Bonta, 2010), não foi 

surpresa quando um estudo nacional de 2002 (Karberg & James, 2005) mostrou que cerca 

de 70% dos reclusos cumpriam os critérios de abuso de substâncias, avaliados sob o 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5 (DSM-V) (American Psychiatric 

Association, 2013). Em 2015, a Substance Abuse and Mental Health Services Administration  

(2015) estimou que cerca de 17 milhões de adultos abusam ou estão dependentes de álcool, 

e 7 milhões de pessoas (com 12 anos ou mais) consomem substâncias ilícitas. Um dos 

tratamentos mais comuns para o abuso de substâncias envolve a exposição à base de 

indicadores (cue-based exposure) (Cho et al., 2008), que expõe os indivíduos ao 

desencadeamento gerado pelas substâncias e ensina formas de como lidar com os impulsos 

de consumir/beber (Bordnick et al., 2009). Esse estudo tem se mostrado eficiente, pois visa 

desenvolver mecanismos para enfrentar as fraquezas dos indivíduos, estimulando-os 

visualmente e utilizando a tecnologia de RV para introduzir situações de alto risco que 

induzem desejos de álcool e/ou drogas (Hone-Blanchet, Wensing & Fecteau, 2014). 

 

Aprimoramento da Terapia Cognitiva Comportamental tradicional para ofensores 

menores 

Em 2013, foi realizado o projeto-piloto intitulado Virtual Environment for the Treatment of 

Offenders (VETO) numa instalação juvenil em Ohio (Ticknor, 2018). Este projeto-piloto teve 

como objetivo avaliar a viabilidade do uso de tecnologia de RV para melhorar a CBT 

tradicional para ofensores menores. Este piloto foi desenvolvido em várias sessões, sendo 

que cada sessão foi focada em conjuntos de habilidades diferentes, como comunicação eficaz 

e escuta ativa, utilizando a tecnologia de RV. 

 

 

Trazer a tecnologia de Realidade Virtual para os estabelecimentos prisionais 

Sob a direção de um grande empreendedor, Dr. Raji Wahidy, foi criada uma start-up em Nova 

Iorque que procurou combinar várias tecnologias de RV em estabelecimentos prisionais para 

educar e reabilitar reclusos (Bindi, 2016). Wahidy acredita que a tecnologia de RV pode 

ensinar e orientar ex-reclusos a viver uma vida melhor fora do estabelecimento prisional, 

prevenindo reincidentes e reduzindo as taxas dos contribuintes para esses problemas. 
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Ajudar os reclusos a se reintegrarem na sociedade 

Em 2020, o estado do Colorado iniciou um programa para pessoas condenadas na juventude 

e que cumpriram 20 anos da sua sentença. Durante três anos, os reclusos estão imersos em 

vários cenários quotidianos (que eram totalmente desconhecidos por eles). Alguns sistemas 

e regras não existiam quando eram adolescentes na época em que foram condenados. 

Muitos têm medo da vida fora do estabelecimento prisional. Por exemplo, eles temem não 

saber como se devem comportar enquanto adultos. Para se sentirem capazes para viver a 

sua vida fora do estabelecimento prisional, os reclusos preparam-se para a sua reabilitação 

através de tecnologia de RV.  

 

 

2.2.3. Canadá 

 

Agressores sexuais 

A tecnologia de RV ganhou terreno recentemente como uma técnica promissora em 

psiquiatria forense. Desde 2006, a tecnologia de RV tem sido usada para avaliar agressores 

sexuais no Instituto Philippe-Pinel de Montréal, no Canadá, um hospital psiquiátrico 

especializado em psiquiatria forense. Este é o primeiro laboratório com tecnologias evoluídas 

(como que um cofre imersivo, uma espécie de uma caverna) dedicado explicitamente à 

psiquiatria forense e equipado para receber pacientes forenses que representam diferentes 

níveis de risco de segurança (Benbouriche et al., 2014). Os mesmos autores afirmaram serem 

necessários investimentos para criar ferramentas que darão aos decision-makers (decisores) 

um conhecimento mais aprofundado sobre comportamentos violentos e, eventualmente, 

melhorarão as escolhas de tratamento para criminosos violentos, de modo a reduzir a 

reincidência e salvaguardar a sociedade. A tecnologia de RV, entre outras coisas, prevê uma 

renovação metodológica e conceitual. 

A prevalência de perturbações de natureza sexual é a base da tomada de decisão em relação 

às recomendações de diagnóstico, tratamento e supervisão em ambientes terapêuticos 

(American Psychiatric Association, 2013). Uma das categorias de diagnóstico mais 

importantes é qualquer atração sexual aguda e sustentada que não seja estimulação genital 

ou acariciamento antecipatório com parceiros humanos fenotipicamente consentidos. Além 

disso, um grande conjunto de evidências sugere que a prevalência de patologias de 

perturbações de natureza sexual consiste num dos fatores de risco mais críticos para a 

reincidência sexual. No entanto, o Risk-Need Responsivity Intervention Approach 

(Abordagem de Intervenção de Resposta ao Risco), um modelo de tratamento empiricamente 

estabelecido para os ofensores, salienta a necessidade de visar explicitamente fatores de 

risco ligados à infração (Fernandes, 2011). 
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A capacidade da tecnologia de RV para criar ambientes personalizados, personagens virtuais 

e fornecer um grande controlo experimental provavelmente superará algumas dificuldades na 

avaliação de perturbações de natureza sexual (Fromberger, Jordan & Müller, 2018). A 

tecnologia de RV cria condições de avaliação que se assemelham muito às características 

ecológicas das situações reais. Isso é fundamental porque certas circunstâncias contextuais 

devem estar presentes para que fatores de risco individuais sejam ativados e para que os 

comportamentos, desvios e perturbações de natureza sexual ocorram (Rizzo & Bouchard, 

2019). O mesmo autor mencionou que a tecnologia de VR parece ser uma ferramenta valiosa 

para compreender os processos fundamentais da ofensa sexual. Em conclusão, a RV e o 

eye-tracking parecem viáveis para resolver algumas dificuldades e entender melhor os 

elementos interativos que contribuem para a agressividade sexual em situações naturais. 

 

2.3. Resultados esperados em reclusos 
 

Uma das tecnologias mais utilizadas na educação pública é a RV (Borovanska et al., 2020). 

Fazendo a ponte entre abordagens teóricas e práticas, a tecnologia de RV tem mostrado 

grande potencial para apoiar a educação, mesmo quando ocorrem desafios logísticos e éticos 

(Codd & Choudhury, 2011). No entanto, há uma falta de estudos diretamente relacionados 

com os seus resultados na população reclusa, dado que os estudos desenvolvidos foram 

realizados em aulas virtuais baseadas em tarefas (por exemplo, lavar roupa, conduzir um 

carro, etc.). Ainda assim, a tecnologia de RV ajuda a entender melhor e a recolher 

informações (Freina & Ott, 2015), aumentando o envolvimento dos utilizadores em atividades 

e a motivá-los, induzindo o sentimento de emoção (Riva et al., 2007). Huang et al. (2016) 

acrescentam que alguns recursos, como a imersão e a imaginação, quando usados na e com 

a tecnologia de RV, estão diretamente conectados aos resultados de aprendizagem dos 

utilizadores, ou seja, aos seus benefícios. 
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3. Como elaborar e utilizar material de 

aprendizagem/consciencialização com 

base na Realidade Virtual10 

 

3.1. Diferentes possibilidades de 

Realidade Virtual11 
 

A RV é uma tecnologia que cresce hoje em dia, e novas funcionalidades de software e 

hardware são constantemente adicionadas ao atual status quo de hardware e software da 

RV. A razão pela qual a tecnologia de RV se está a desenvolver tão rapidamente, 

desempenhando um papel importante no mundo digital e na economia, é a experiência real 

que pode proporcionar ao utilizador em simular todas as situações e ambientes possíveis. 

Esta característica impressionante fez da tecnologia de RV uma parte vital do entretenimento 

e uma ferramenta muito promissora para a educação e formação. 

 

Os três principais tipos de RV são os seguintes: 

 

• Totalmente imersiva 

A RV totalmente imersiva é geralmente utilizada em jogos e outros propósitos de 

entretenimento. Este tipo de RV oferece aos utilizadores a experiência mais realista possível, 

completa com componentes audiovisuais, e essa elevada qualidade de áudio é providenciada 

pelo headset. Este tipo de tecnologia de RV dá a sensação de presença física no mundo 

virtual e que tudo está, de facto, a acontecer. Apesar das várias vantagens, a RV totalmente 

imersiva ainda tem custos elevados e não se encontram tão amplamente criada. 

 
10 https://heizenrader.com/the-3-types-of-virtual-reality/; https://learn.g2.com/virtual-reality; 
https://unity.com/how-to/what-is-xr-glossary#360-video; https://www.marxentlabs.com/what-is-virtual-
reality/; https://www.pcmag.com/picks/the-best-vr-headsets; https://www.oculus.com/quest-2/; 
https://www.cnet.com/tech/gaming/best-vr-headsets/; https://www.pcgamer.com/best-vr-headset/  
11 A RV é diferente da Realidade Mista (RM) e da Realidade Aumentada (RA). RM é uma combinação 
de objetos do mundo real e objetos virtuais. O termo engloba uma vasta gama de tecnologias, desde 
RA a Virtualidade Aumentada (VA). RA está essencialmente a adicionar conteúdo digital a um 
ambiente real, enquanto VA está a adicionar conteúdo físico a um ambiente virtual. Como engloba uma 
vasta gama de tecnologias, pode ser exibida através de headsets, smartphones, óculos, etc. 

https://heizenrader.com/the-3-types-of-virtual-reality/
https://learn.g2.com/virtual-reality
https://unity.com/how-to/what-is-xr-glossary#360-video
https://www.marxentlabs.com/what-is-virtual-reality/
https://www.marxentlabs.com/what-is-virtual-reality/
https://www.pcmag.com/picks/the-best-vr-headsets
https://www.oculus.com/quest-2/
https://www.cnet.com/tech/gaming/best-vr-headsets/
https://www.pcgamer.com/best-vr-headset/
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• Semi-imersiva 

Este tipo de RV semi-imersiva oferece aos utilizadores um ambiente parcialmente virtual para 

interagir. Este tipo de RV é usado principalmente para fins educativos e de formação. 

As simulações de RV semi-imersiva ainda fornecem aos utilizadores a perceção de estarem 

inseridos numa realidade diferente. Isto pode acontecer na forma de um espaço 3D ou num 

ambiente virtual onde o utilizador pode mover-se autonomamente através do ecrã do 

computador ou através de headset de RV. No entanto, o utilizador não tem movimentos 

físicos reais além da sua experiência visual. 

Frequentemente, neste tipo de RV, os ambientes físicos são criados para complementar a 

RV. Algumas experiências de realidade semi-imersivas são, na realidade, consideradas 

realidades mista, onde objetos digitais interagem com objetos físicos. 

Este tipo de RV é o mais barato e o mais usado geralmente entre todos os tipos de RV depois 

da RV não imersiva. 

 

• Não imersiva 

O tipo de RV não imersiva refere-se a uma experiência virtual através de um computador 

onde o ambiente não interage diretamente com o utilizador, mas pode controlar algumas 

características ou atividades no âmbito do software. O jogo habitual é tecnicamente 

considerado uma experiência de RV não imersiva, uma vez que o utilizador está sentado num 

espaço físico a interagir com um virtual. Estes tipos de experiências têm se tornado mais 

avançados nos últimos anos, onde o sistema deteta a mudança e a traduz no seu ecrã. 

Quando utilizada para fins de formação, a VR permite aos estudantes experienciar, através 

da imersão, qualquer situação e conteúdos de formação que resultem na educação de 

sectores que ninguém poderia imaginar há alguns anos atrás. Como resultado das várias 

vantagens que esta tecnologia oferece, muitas empresas da indústria tecnológica têm 

lançado os seus equipamentos de RV. 

A Oculus12  lançou a Oculus Quest 213 (em substituição da Oculus Quest e da Oculus Go que 

foram descontinuadas), headset de RV autónomos para promover a portabilidade e a 

independência, uma vez que pode ser utilizado sem a necessidade de um computador 

pessoal. 

A HTC lançou o segundo dispositivo mais popular - o Vive, Vive Pro e Vive Pro Eye como os 

seus principais dispositivos, que requerem um computador para a sua utilização. A HTC 

lançou também o Vive Focus e o Vive Cosmos como os seus dispositivos autónomos. 

 
12 https://www.oculus.com/ 
13 https://www.oculus.com/quest-2/ 

https://www.oculus.com/
https://www.oculus.com/quest-2/
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Outras empresas que lançaram os seus equipamentos de RV são o Valve, com o Valve Index, 

a Sony com a PSVR para a Consola PlayStation, o Lenovo com Mirage e a Samsung com a 

Gear VR em colaboração com a Oculus. 

 

 

3.1.1. Requisitos de Elaboração 

 

Equipamento Selecionado 

Tendo em consideração a popularidade dos produtos Oculus e o aconselhamento dos nossos 

peritos de RV para o equipamento de RV autónomo (sem necessidade de computador) para 

reduzir os custos de entrada para as organizações, decidimos utilizar no projeto ViRTI o 

seguinte equipamento: 

 

• Oculus Quest 2   

O Oculus Quest 2 é um novo headset de RV da família Oculus, lançado em outubro de 2020. 

A principal vantagem deste novo dispositivo é que é um headset autónomo, o que significa 

que lhe permite experimentar aplicações de RV sem a necessidade de um computador ou 

telemóvel. Este dispositivo é uma ferramenta eficaz para todos os tipos de formação em RV 

e uma escolha ideal para os fins e requisitos do projeto ViRTI.  Em comparação com outros 

dispositivos, o Oculus Quest 2 oferece o melhor equilíbrio global de hardware, características 

e preço. 

 

Principais Vantagens 

O Oculus Quest 2 possui óticas cristalinas e gráficos 3D de última geração que fazem o 

headset dos utilizadores parecer mais como um teatro pessoal. Além disso, portabilidade - 

isso significa sem computador, telefone ou fios. Finalmente, o Oculus Quest 2 tem navegação 

fácil no ambiente de RV usando os controlos manuais intuitivos do dispositivo. 

 

 

3.1.2. Requisitos de funcionamento 

 

Para poder visualizar os cenários de RV a serem desenvolvidos no âmbito do projeto, será 

necessário um procedimento inicial de instalação. 
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Procedimento inicial de instalação  

• Requisitos: 

o 02.11 b/g/n acesso sem fios à Internet; 

o Uma conta no Facebook; 

o Um iPhone (iOS 10 ou superior) ou Android™ (5.0 Lollipop ou superior) smartphone 

para executar a aplicação Oculus (download gratuito) para configurar o dispositivo; 

o Entre outros passos, a configuração inicial do dispositivo Oculus Quest 2 requer que 

o utilizador tenha um telemóvel com ligação à Internet. O utilizador deve descarregar 

a aplicação móvel Oculus e iniciar sessão através da sua conta no Facebook. 

 

Após completar a configuração inicial do headset e carregar previamente os cenários de RV, 

o dispositivo Oculus Quest 2 funcionará offline sem ligação à Internet. Assim, os utilizadores 

poderão visualizar os 6 cenários de RV a serem desenvolvidos no âmbito do projeto de forma 

offline. 

 

Preços e onde comprar o dispositivo  

• Preços: 

O preço do Oculus Quest 2 começa em 350€ para o modelo 64GB. Se o utilizador quiser ter 

mais placa, pode optar pela versão de 450€ com 256GB de espaço. Para os propósitos do 

presente projeto, os parceiros SQLearn especialistas em RV propõem a opção com os 64GB. 

 

• Onde comprar: 

O utilizador pode comprar os headset de VR Oculus Quest 2 no website da Oculus, bem como 

nos principais websites14 de retalhistas como a Amazon, Best Buy e GameStop. 

 

3.2. Evolução e Tendências15 
 

• O headset proporciona uma experiência mais realista 

A geração de headsets que surgiu em 2016 é o primeiro produto de consumo a oferecer uma 

experiência tolerável. Em cinco anos, modelos da HTC, Oculus, Sony e Valve progrediram, 

 
14 https://www.oculus.com/  
15 https://www.lemonde.fr/pixels/article/2021/03/27/realite-virtuelle-les-casques-gardent-une-enorme-
marge-de-progression_6074665_4408996.html 

https://www.oculus.com/
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2021/03/27/realite-virtuelle-les-casques-gardent-une-enorme-marge-de-progression_6074665_4408996.html
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2021/03/27/realite-virtuelle-les-casques-gardent-une-enorme-marge-de-progression_6074665_4408996.html
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mas são apenas uma pequena parte do caminho para o que um dia poderá ser uma sensação 

de quase realidade. 

O primeiro desafio é o de alargar o campo de visão. Os modelos existentes dão a impressão 

de que se está a olhar para a imagem com pontos cegos porque o seu campo de visão estreito 

está entre 90 e 110 graus. Para reproduzir um campo de visão natural, este deve ser 

aumentado para 240 graus. A intensidade da luminosidade das telas é ainda 100 vezes 

inferior à luz natural em meados do Verão (120.000 lux). 

O outro grande desafio é a exibição de imagens perfeitamente nítidas. Se as televisões e os 

smartphones já são capazes de o fazer, os headsets ainda estão muito longe. Embora a 

resolução dos seus pequenos ecrãs (um em frente de cada olho) tenha duplicado em cinco 

anos, para cerca de quatro milhões de pixels, ainda é muito inadequada, e ainda podemos 

ver a grelha dos pequenos cubos luminosos. As imagens parecem desfocadas, e o texto não 

é muito legível. Seria necessária uma resolução de 16K por olho, o que significa que um ecrã 

panorâmico de sete centímetros deveria incluir 132 milhões de pixels. Isto aumentaria 

consideravelmente a capacidade necessária para calcular imagens. Para reduzir a 

necessidade de poder de cálculo, há duas possibilidades: 

o Os headsets poderiam adotar uma rendição de foveated que começou a ser 

utilizada em 2019. Os headsets que utilizam esta tecnologia de detetar os 

movimentos dos olhos para, por sua vez, detetar a área que estão a observar e 

exibem a máxima qualidade gráfica, degradando ao mesmo tempo a qualidade 

dos lados, onde vemos com menos precisão. 

 

o Para calcular as imagens em computadores remotos potentes e transferi-las, quer 

por fibra ou por 5G. 

 

• Proporcionando controlos naturais 

Os controlos detetam bastante bem os movimentos das mãos e permitem agarrar um objeto 

de uma forma relativamente natural apertando os dedos na sua pega. Mas os movimentos 

precisos de cada dedo só agora começam a ser detetados, nomeadamente pelo Valve Index 

(Índice de Válvulas), tal como as articulações (pulsos, cotovelos, ombros, joelhos, pélvis) do 

corpo humano. Várias vias estão a ser exploradas para se conseguir detetar os movimentos 

de todo o corpo: a primeira, que é restritiva, é vestir um fato equipado com sensores; a 

segunda é utilizar câmaras que monitorizam os movimentos dos membros em tempo real. 

"Vamos provavelmente precisar de várias câmaras externas para trabalhar em conjunto. As 

que incorporámos no capacete não conseguem ver todas as partes do corpo ao mesmo 

tempo", diz Wheeler.16 

 
16 https://www.lemonde.fr/pixels/article/2021/03/27/realite-virtuelle-les-casques-gardent-une-enorme-
marge-de-progression_6074665_4408996.html  

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2021/03/27/realite-virtuelle-les-casques-gardent-une-enorme-marge-de-progression_6074665_4408996.html
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2021/03/27/realite-virtuelle-les-casques-gardent-une-enorme-marge-de-progression_6074665_4408996.html
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Para proporcionar uma interação perfeitamente natural, o toque também deve ser tido em 

conta. A mão deve encontrar resistência variável de um objeto para outro - não é a mesma 

quando se segura numa faca ou numa bola de espuma. Por outro lado, o corpo é capaz de 

perceber todo o tipo de contacto e sentir resistência quando um obstáculo o impede de se 

mover livremente. "Este é o problema que temos mais dificuldade em imaginar resolver". As 

pistas que temos permitem-nos começar a pensar na estimulação ultrassónica do tacto, para 

dar uma sensação de clique. Mas isso é apenas um começo muito pequeno para este 

problema muito complexo. 

 

• Liberdade de movimentos 

Headsets autónomos, como o Oculus Quest, oferecem a possibilidade de circular livremente, 

sem um cabo que restrinja os movimentos. Para evitar colisões com móveis ou paredes, 

alguns headsets oferecem agora a possibilidade de definir uma zona de movimento segura. 

Quando se caminha fora desta zona, a RV faz uma pausa, e o headset transmite uma imagem 

do ambiente circundante como se se estivesse a tornar transparente. Embora conveniente, 

esta característica não resolve o problema básico de caminhar durante alguns metros sem 

ser interrompido. Apesar de muitas aplicações serem utilizadas com as pessoas sentadas, a 

sensação de um movimento natural é, de momento, inalcançável. Por enquanto, existem 

apenas soluções incómodas e rudimentares para este problema, tais como o tapete da Omni 

On, no qual se pode mover deslizando os pés, ou soluções mais caras, tais como as 

passadeiras elétricas omnidirecionais desenhadas pela NASA ou pela Infinadeck. 

 

• Evitar náuseas 

Para evitar sentir náuseas, a imagem precisa de seguir imediatamente o movimento, e os 

movimentos exibidos no headset devem corresponder perfeitamente aos do corpo. Caso 

contrário, o ouvido interno ficará confuso. De momento, a solução principal é limitar os 

movimentos. 

 

• Prestar atenção ao conforto 

Muitos headsets, como os dos Oculus Quest 2, pesam meio quilo. Para aumentar o conforto 

das sessões de RV, eles terão de se tornar consideravelmente mais leves. Isto significa que 

o espaço para melhorias é enorme e que estamos apenas na pré-história da RV. Além disso, 

a maioria dos chamados headsets de "RV" evoluirão provavelmente para headsets de 

realidade misturando RV e Realidade Aumentada nos próximos anos. 17 

 

 
17 https://www.informatiquenews.fr/la-realite-virtuelle-en-berne-en-2020-mais-en-acceleration-en-
2021-73090  

https://www.informatiquenews.fr/la-realite-virtuelle-en-berne-en-2020-mais-en-acceleration-en-2021-73090
https://www.informatiquenews.fr/la-realite-virtuelle-en-berne-en-2020-mais-en-acceleration-en-2021-73090
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4. Análise da utilização da Realidade 

Virtual 

4.1. Impacto e valor acrescentado 
 

Pode ser um desafio os reclusos saírem do estabelecimento prisional e reintegrarem-se na 

sociedade, especialmente nos casos em que cumpriram longas penas. A RV torna possível 

que os reclusos sejam transportados com sucesso para o mundo exterior sem saírem dos 

muros do estabelecimento prisional, chegando a praticar situações consideradas desafiantes 

e desenvolvendo competências relevantes para o seu regresso social. Além disso, atividades 

como fazer compras em supermercados sem caixas, as responsabilidades domésticas, e as 

interações sociais requerem prática para desenvolver competências básicas diárias. Uma vez 

que o emprego pós-libertação é um fator crítico para reduzir a reincidência, a prática de 

entrevistas de emprego com cenários virtuais específicos torna a aplicação de RV dentro do 

estabelecimento prisional uma ferramenta com grande potencial. Embora esteja atualmente 

em fase de teste, o Virtual Interactive Training Agent (VITA), desenvolvido pelo Institute for 

Creative Technologies da Universidade do Sul da Califórnia (USC), é uma entrevista de 

trabalho de RV com vários cenários que permite uma prática personalizada com diferentes 

personagens e níveis de dificuldade (Burke et al., 2018). Embora aplicado a jovens adultos 

com autismo ou outras deficiências de desenvolvimento, este programa produziu resultados 

preliminares positivos para entrevistas de emprego (Bresnahan et al., 2016). O valor 

acrescentado do VITA está atualmente a ser estudado entre os jovens reclusos que praticam 

as técnicas de entrevista de emprego para antecipar a sua libertação18. 

Outra ilustração do potencial da RV para a reintegração de ofensores é o projeto denominado 

"Back Home"19, desenvolvido pela cineasta chilena Catalina Alarcón. Este projeto visa 

oferecer aos reclusos uma oportunidade de visitar as suas casas através de cenários virtuais, 

fornecendo aos familiares dos mesmos câmaras de 360° graus para que esta organização 

artística possa gravar as suas rotinas do dia-a-dia. Assim, os reclusos podem visitar as suas 

casas em detalhe sem sair das suas celas e sentirem-se mais socialmente ligados e 

reintegrados. 

A eficácia do instrumento de reabilitação de RV também é demonstrada nos reclusos que 

sofrem de problemas de abuso de drogas, tais como o abuso de álcool. Como há um grande 

número de reclusos que cumprem a sua pena enquanto lutam contra este vício (Belenko & 

Peugh, 2005), e após libertação, há vários encontros sociais com os quais podem ser 

confrontados e desafiados (tais como festas, pressão dos pares, entre outros), e precisam de 

estar preparados e desenvolver a autorregulação para evitar eventuais recaídas. Como tal, o 

 
18 https://www.youtube.com/watch?v=upxzVJpANQo  
19 https://volveracasavr.org  

https://www.youtube.com/watch?v=upxzVJpANQo
https://volveracasavr.org/
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Tratamento de Exposição a Estímulos (Cue Exposure Therapy) (CET) baseada em RV utiliza 

a RV expondo as pessoas aos indicadores que desencadeiam o vício para as ajudar a 

desenvolver as suas capacidades de lidar com as situações que podem desencadear as suas 

dependências. A RV-CET permite aos reclusos prepararem-se para o seu regresso social e 

reintegração nos estabelecimentos prisionais, com eficácia semelhante e possivelmente 

superior às terapias CET tradicionais (Giovancarli et al., 2016; Lee et al., 2004; Park et al., 

2014). 

 

4.1.1. Vantagens da utilização da Realidade 

Virtual 
 

À medida que novas gerações nascem e são criadas num mundo digital com 

desenvolvimentos tecnológicos significativos, irão sem dúvida abraçar a tecnologia e opor-se 

aos métodos convencionais de aprendizagem. Como resultado, a tecnologia de RV pode 

melhorar a educação das gerações futuras (Harrington et al., 2018). 

Os benefícios da utilização da RV em contexto de formação podem ser descritos nos 

seguintes aspetos (Ticknor, 2019a; 2019b): 

o Pequenos ou mesmo nenhuns riscos associados; 
o Utilização segura numa área controlada; 

o Fornece cenários realistas; 

o Pode ser utilizada remotamente (poupando assim tempo e dinheiro); 

o Melhora a retenção e a recolha de informação; 

o Simplifica problemas ou situações complexas; 

o É adequado para diferentes estilos de aprendizagem e contextos de aprendizagem; 

o É inovador e agradável. 

 

Por último, mas não menos importante, há um ponto essencial a ser salientado. É mais 

simples de educar/formar se a experiência for agradável ou prazerosa, resultando num melhor 

grau de envolvimento e compreensão. 

 

4.1.1.1. Visualização de uma forma que não é 

possível numa sala de aula tradicional 
 

A RV é incrível porque permite explorar novos mundos e experiências. Um headset de RV 

expõe imagens de alta qualidade que podem ter um impacto positivo na vida das pessoas. 
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As técnicas tradicionais de ensino nunca atingirão uma elevada eficácia na enfatização de 

conceitos através de imagem (Van Gelder, Otte & Luciano, 2014). 

 

4.1.1.2. Cria interesse no/a estudante 
 

Independentemente da idade, o/a estudante escolherá sempre sentar-se e observar algo 

em vez de o ler. A tecnologia de RV é intrigante porque pode gerar experiências incríveis 

que nunca poderiam ser "experienciadas" na vida real. Com a utilização desta tecnologia, 

os/as estudantes estarão mais motivados para aprender (Harrington et al., 2018). 

 

 

4.1.1.3. A envolvência do/a estudante aumenta 
 

Os professores têm hoje em dia dificuldade em criar uma interação construtiva. Com a 

introdução da tecnologia de RV na escola, este elemento irá ser implementado 

permanentemente, uma vez que a maioria dos estudantes seria seduzida a falar das suas 

experiências de RV (Cornet & Van Gelder, 2020). A formação em RV ajuda a captar e manter 

a atenção dos/as estudantes, resultando numa melhor retenção de informação (Martirosov & 

Kopecek, 2017). 

 

4.1.1.4. Melhora a qualidade da educação em 

diferentes campos 
 

A RV é um método entusiasmante e inovador para aprender sobre qualquer assunto. Livros 

escolares, filmes, e mesmo a Internet estão desatualizados. Os estudantes/aprendizes 

podem experimentar história, ciência, e outras disciplinas como se estivessem lá. Os/As 

estudantes podem participar em atividades práticas virtuais utilizando dispositivos adicionais 

(Pan & Hamilton, 2018; Slater, 2009; Slater & Sanchez-Vives, 2016). Esta tecnologia pode 

formar profissionais tais como médicos, cirurgiões, dentistas, professores e outros. Como 

anteriormente mencionado, a RV aperfeiçoa a criatividade, o empenho e a participação, 

melhorando a retenção do conhecimento e, assim, a qualidade da educação (Cornet & Van 

Gelder, 2020; Jacques, Lasky & Fisher, 2015). 
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4.1.1.5. Elimina a barreira linguística 
 

Quando se trata de educação, a barreira linguística é frequentemente uma questão 

significativa. A RV permite a incorporação de qualquer língua no software. Como resultado, a 

língua deixará de ser uma barreira aos objetivos educativos dos/as estudantes (Krisch et al., 

2016). 

 

4.1.1.6. Cria um ambiente de aprendizagem 

seguro 
 

Os/As estudantes podem envolver-se em cenários e riscos virtuais num ambiente seguro, 

que é uma das principais vantagens do ensino da RV. A RV é uma ferramenta fantástica para 

experienciar a aprendizagem em áreas desafiantes que de outra forma seriam demasiado 

perigosas, dispendiosas, ou prejudiciais para estudar (Grillon et al., 2006; Krisch et al., 2016; 

Powers & Emmelkamp, 2008). Os/As estudantes podem tomar decisões que não tenham 

impacto no equipamento, trabalhadores ou consumidores da organização. 

 

4.1.1.7. Prática de competências técnicas realistas 
 

Os/As estudantes podem ganhar experiência prática com atividades técnicas tais como 

montagem de produtos e maquinaria de operação complexa. Os alunos podem mover-se 

fisicamente no seu ambiente de RV e utilizar controlos de RV para pegar, empurrar e explorar 

itens virtuais. Quando se trata de instrução técnica, a RV oferece várias vantagens, incluindo 

a escalabilidade, o evitamento do uso de maquinaria do mundo real, e a oportunidade para 

os/as estudantes realizarem novamente atividades do mundo real (Cornet & Van Gelder, 

2020; Martirosov & Kopecek, 2017). Por exemplo, a RV pode colocar os profissionais de 

fornecimento dos estabelecimentos prisionais numa linha de fabrico virtual para praticar 

corretamente o empilhamento de artigos. O software da RV pode identificar e retificar erros, 

assegurando que os/as estudantes concluam corretamente a atividade no mundo real. 
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4.1.1.8. Recolha de informações/dados da 

formação 
 

Uma característica distintiva da formação em RV é a coleção de métricas sólidas que não 

estariam disponíveis na formação presencial. Por exemplo, informação técnica básica, como 

quem está a utilizar a formação, com que frequência a utilizam, e quanto tempo levam a 

completar um trabalho (Cornet & Van Gelder, 2020; Jacques, Lasky & Fisher, 2015). Como 

são os progressos dos/as estudantes (indicadores quantitativos se o/a estudante está ou não 

no bom caminho) e indicadores de desempenho (decisões, calendarização, movimentos 

corporais e eye-tracking da retina são todos marcadores numéricos de produtividade e 

envolvimento)? Estas informações são importantes porque avaliam a eficácia do programa 

de formação, detetam e corrigem falhas, e asseguram que os/as estudantes estão a aprender. 

Esta informação pode também fornecer feedback em tempo real aos/às estudantes (Pan & 

Hamilton, 2018; Slater, 2009; Slater & Sanchez-Vives, 2016). 

 

4.1.1.9. Benefícios cognitivos 
 

Porque os nossos processos motores e visuais estão inextricavelmente ligados, as teorias de 

cognição incorporadas reivindicam sinais fisiológicos e interações num mundo virtual e 

podem impulsionar um nível mais elevado de processamento cognitivo. As emoções podem 

também ter um impacto significativo na tomada de decisões e na resolução de problemas, 

especialmente em situações perigosas (Ticknor, 2019a; 2019b). 

 

 

4.2. Desvantagens e limitações da 

utilização da Realidade Virtual 

4.2.1. Náusea 
 

O efeito mais generalizado é provavelmente uma sensação de náusea após alguns minutos 

de utilização da RV, com maiores riscos à medida que o tempo aumenta. A náusea é causada 

principalmente por enjoo de movimento nas experiências mais turbulentas. Também pode ser 

causada por doença de simulação (sim sickness), que ocorre quando a visão e a audição 
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percecionam os elementos que os outros sentidos não conseguem detetar. Após algum 

tempo, esta dessincronização sensorial pode causar náuseas. 

Os avanços tecnológicos dos últimos anos têm mitigado este fenómeno. É mais uma fraqueza 

do que um risco real, pois o sentimento desaparece ao fazer uma pausa. 

 

 

4.2.2. Perda de orientação no espaço 
 

Após trinta minutos ou mesmo menos, os utilizadores de headsets de RV perdem o sentido 

de orientação no espaço físico à sua volta. Se se moverem numa sala, podem chocar com 

obstáculos e magoarem-se. 

 

 

4.2.3. Olhos secos e problemas de visão 
 

A utilização prolongada da RV pode causar olhos secos e outros problemas de visão. Por 

exemplo, ao remover um headset de RV após um período prolongado, é possível ver 

desfocado por alguns momentos. Um headset de RV com um ecrã de má qualidade com uma 

definição padrão é mais suscetível de causar tensão ocular ou enxaqueca. A solução para 

evitar este inconveniente é fazer pausas regulares. É também importante ajustar o foco 

quando possível. Alguns especialistas acreditam que a utilização intensiva de RV poderia ter 

efeitos a longo prazo e afetar a capacidade dos olhos de mudar o seu foco entre objetos 

próximos e distantes. 

 

4.2.4. Aprendizagem menos eficaz 
 

Os utilizadores de RV relatam frequentemente um elevado grau de envolvimento com 

conteúdos imersivos (Harrington et al., 2018). No entanto, este aumento no envolvimento não 

garante uma melhoria na memorização e no desempenho subsequente. Pode mesmo levar 

a um aumento no tempo de aprendizagem (Smith & Salmon, 2017). De facto, a interação da 

RV em cenários de formação é tão apreciada e incentivada que o utilizador gasta mais tempo 

com ela do que com outros métodos de formação. Se o aumento do envolvimento é relevante 

para recriar a motivação, corre-se também o risco de perder a eficiência da aprendizagem. 
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4.2.5. Problemas de equilíbrio 
 

A utilização de RV provou ser capaz de causar problemas de equilíbrio (Im et al., 2019), 

especialmente entre os adultos mais velhos (Borger et al., 1999) e idosos (Chiarovano et al., 

2017), aumentando o risco de queda devido ao desajustamento sensorial. Embora a RV 

possa causar problemas de equilíbrio, esta ferramenta é utilizada para a reabilitação 

vestibular da doença de Menière (desordem no ouvido interno que normalmente leva a 

tonturas - vertigens - e perda de audição) (Garcia et al., 2013; Matsumura & Murofushi, 2021; 

Miziara et al., 2019). 

 

 

4.2.6. Epilepsia fotossensível 
 

À semelhança da televisão e dos dispositivos móveis, a tecnologia de RV pode causar 

ataques de epilepsia. Contudo, um estudo recente realizado em crianças provou que, embora 

os headsets de RV sejam usados perto dos olhos e uma sequência intermitente possa afetar 

o córtex visual (South & Borkin, 2020), a literatura médica não apoia que a utilização de 

headsets de RV possa representar um risco de desencadear episódios de epilepsia 

fotossensíveis (Tychsen & Thio, 2020). 

 

 

4.2.7. Doença Cibernética ou Efeitos da 

Doença Induzida por Realidade Virtual 

(VRISE) 
 

A doença cibernética pode prejudicar significativamente a eficiência das técnicas de 

aprendizagem de RV devido à desadequação sensorial. Este desfasamento, causado pelas 

mensagens contraditórias que o cérebro recebe do sistema visual, informa o cérebro de que 

o corpo está em movimento, enquanto o sistema vestibular contradiz esta informação ao 

informar que o corpo está estacionário (Howarth & Costello, 1997). É relatado que produz 

efeitos semelhantes aos do enjoo de movimento (Gavgani et al., 2018), e os seus efeitos 

podem durar horas. 
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A doença cibernética é caracterizada por sentimentos de náuseas, desorientação, dores de 

cabeça, fadiga, desconforto, dificuldade de concentração, problemas de visão, entre outros 

sintomas (Rebenitsch & Owen, 2016). Num estudo realizado por Mosadeghi e colegas (2016), 

40% dos participantes sentiram desconforto geral e tonturas, cerca de 33% relataram ter tido 

visão turva e dificuldades de concentração, e 21% tiveram visão dupla (prevalência de 

sintomas de efeito secundário de RV quando comparados com a Realidade Aumentada e o 

uso de tablet). 

 

4.2.8. Falha em refletir situações IRL 
 

O desempenho desenvolvido sob simulação nem sempre pode refletir a forma como o 

indivíduo reage no mundo real, por muito realista que seja a simulação ou por muito provável 

que esta corresponda ao mundo real (Moroney & Lilienthal, 2009). Isto pode acontecer devido 

aos níveis de stress permanecerem estáveis (uma vez que a situação virtualmente 

apresentada não é considerada como uma potencial ameaça), sendo os participantes 

expectantes de eventos não programados ou emergências a lidar enquanto se encontram no 

simulador, e a serem avaliados nestas circunstâncias (sendo hiper-vigilantes), ou mesmo a 

incapacidade de simular as emoções diárias que se experienciam (tédio, fadiga, excitação, 

entre outros). 

Embora os simuladores nos permitam manipular a realidade, esta tecnologia ainda é 

considerada como não realista. No entanto, a falta de realismo nestas simulações contribui 

para a eficácia (Moroney & Lilienthal, 2009). 

 

4.2.9. Custos 
 

A RV ainda requer equipamento de topo de gama, tal como um computador potente com uma 

placa gráfica forte e um visor montado na cabeça (HMD), apesar de custar uma fração do 

que custava há dez anos. Quando usado intensivamente e no local, o equipamento de RV 

também é suscetível a danos, aumentando as hipóteses de necessitar de reparação (Cornet 

& Van Gelder, 2020). A utilização de RV também pode envolver custos adicionais na gestão 

do equipamento, os níveis de presença, a qualidade gráfica, etc., pelo que requer 

conhecimentos especializados quando utilizado (caso contrário, pode causar dores de 

cabeça, desconforto físico, fadiga ocular e doença cibernética (Cornet & Van Gelder, 2020). 
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4.2.10. Considerações éticas 
 

Um desafio à utilização da RV no âmbito da Justiça Criminal é que as empresas privadas 

podem criar o equipamento que requer a recolha de dados para fins comerciais (Madary & 

Metzinger, 2016). Esta recolha de dados entra em conflito com a ética nas garantias de 

privacidade de dados dos utilizadores, sendo importante estar ciente da forma como a 

proteção e avaliação de dados é fornecida e comunicada aos seus utilizadores 

(especialmente quando a Internet é necessária para o funcionamento do equipamento de RV, 

uma vez que existem canais em linha que podem não ser seguros em termos de acesso e 

recolha de dados, e dada também a política de dados de Justiça Criminal) (Fromberger, 

Jordan & Müller, 2018). 

 

 

4.2.11. Limitada no tempo 
 

A tecnologia de RV oferece aos utilizadores uma experiência intensa e fascinante; contudo, 

usar um headset de RV durante demasiado tempo pode ser desconfortável e causar algumas 

consequências negativas para a saúde. Esta ferramenta inovadora não se destina a ser 

utilizada durante horas, especialmente se os utilizadores a utilizarem pela primeira vez.   

Vários resultados de investigação afirmam que a exposição à RV durante mais de 10 minutos 

pode estar associada a sintomas de doença e que o grau deste sintoma aumenta com um 

maior tempo de exposição à RV (Liu & Uang, 2012; Lo & So, 2001; Stanney et al., 2003; So 

& Lo, 1999; So, Lo et al., 2001). Estudos relacionados também sublinham que "uma imersão 

mais longa em ambientes de RV induzirá certamente uma instabilidade postural mais grave 

e mais sintomas de doença de movimento" e "induzirá uma instabilidade postural mais grave 

(balanço do corpo) do que a condição de imersão mais curta". Além disso, a investigação 

também apoia que aquelas imersões mais longas podem estimular maiores níveis de doença 

cibernética (Murata, 2004). Portanto, como no nosso caso será utilizada para fins de 

formação, a RV deve ser concebida como uma atividade curta. 

Ao conceber uma atividade de RV, devemos ter em consideração as recomendações de 

duração que a maioria dos fabricantes de headset de RV sugerem para que os utilizadores 

evitem a desorientação e possível doença cibernética. Os fabricantes mais conhecidos de 

headset de RV recomendam aos utilizadores que façam pequenos intervalos entre as suas 

imersões em RV, mesmo que pensem que não precisam dele. Oculus, o fabricante de 

headset de RV, emitiu um manual de saúde e segurança com avisos relacionados com a 

utilização dos seus dispositivos. Alguns destes avisos estão relacionados com o tempo que 

o utilizador deve passar a utilizar o dispositivo, especialmente se o utilizar pela primeira vez. 
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Estes avisos sublinham uma limitação de tempo que deve ser tomada em consideração 

durante a fase de desenvolvimento. Devido a esta limitação, os programadores de RV da 

SQLearn decidiram que a duração das cápsulas não será superior a 10 minutos cada para 

evitar efeitos secundários negativos na saúde dos nossos utilizadores. 

 

Limitações temporais do Manual de Avisos de Saúde e Segurança da Oculus Quest 220: 

• Comece por utilizar os headsets durante apenas alguns minutos de cada vez, e apenas 

aumente a quantidade de tempo utilizando-os gradualmente à medida que se vai habituando 

à experiência; 

• Faça uma pausa pelo menos a cada 30 minutos enquanto se habitua aos seus headsets ou 

a novos conteúdos. Parar com mais frequência do que a cada 30 minutos, se sentir 

desconforto; 

• Faça sempre uma pausa se sentir desconforto e não recomece logo para não sentir 

desconforto; 

•  Uma utilização prolongada sem pausas adequadas pode aumentar o risco de lesões, outros 

efeitos adversos ou danos materiais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 https://www.oculus.com/safety-center/quest-2/    

https://www.oculus.com/safety-center/quest-2/
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5. Metodologia 
 

As metodologias escolhidas para o desenvolvimento do IO1 foram a investigação documental 

e a análise de dados. O foco da investigação foi o potencial da aplicação da RV no contexto 

prisional, o valor acrescentado para o desenvolvimento pessoal dos reclusos, as suas 

competências educativas e profissionais, a sua confiança e motivação, o emprego pós-

libertação, a redução da reincidência e a reintegração social bem-sucedida. 

Para este fim, os artigos, livros, capítulos, manuais, seleção de notícias e relatórios foram 

baseados neste objetivo, que está relacionado com a utilização da RV no contexto prisional. 

A investigação foi recolhida através de diferentes canais de investigação científica (por 

exemplo, médica, psicologia), tendo em conta os resultados positivos na terapia/tratamentos 

utilizando a RV, o desenvolvimento pessoal e de competências, o aumento da confiança e 

motivação, o progresso da aprendizagem mais facilitado, a ligação ao sector económico, o 

emprego e as provas sobre a reabilitação social dos reclusos. A seleção dos artigos baseou-

se também nas desvantagens da RV, nomeadamente a nível físico (tais como sintomas de 

náuseas, problemas de visão e equilíbrio, a potencial doença dos utilizadores, baixo realismo, 

disponibilidade de soluções técnicas e custos). 

A recolha de experiências relativas à utilização existente da RV com reclusos também foi feita 

através de contactos diretos, quer com centros de detenção ou com a sua administração a 

nível local ou regional, quer com as organizações encarregadas de atividades de educação 

ou formação. Isto tem sido limitado aos quatro países parceiros e tem sido feito através de e-

mail ou telefonemas para localizar as experiências e assegurar que todo o território foi 

coberto. Estes contactos diretos foram necessários uma vez que a maioria das experiências 

não geram literatura científica e porque a administração prisional não comunica muito, 

particularmente na Internet. 

 

 

5.1. Identificação de fontes 
 

Conduzimos uma revisão bibliográfica baseada em diferentes bases de dados académicos 

(Web of Science, ERIC e Scopus) e algumas “Grey Literature” ("Literatura Cinzenta") (boletins 

informativos, revistas, relatórios técnicos e anuais). 

"'Literatura Cinzenta' é definida como uma literatura que não tem sido publicada 

tradicionalmente. Extensas bases de dados e outras fontes populares ignoram-na 

frequentemente. A literatura cinzenta pode também referir-se a obras que são difíceis de 
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localizar ou que apresentam inconsistências ou lacunas na informação bibliográfica. O nosso 

objetivo era eliminar preconceitos, procurar literatura cinzenta, e assegurar que a revisão 

fosse tão detalhada quanto possível. Procurámos também descobrir provas ou fontes 

adicionais para resultados desfavoráveis, encontrar referências bibliográficas publicadas 

adicionais que a pesquisa na base de dados académica possa ter falhado". (Higgins et al., 

2021). 

Os critérios de inclusão do estudo temático inicial estipulados (nas aplicações e motivações 

da RV na educação) só seriam considerados para investigação futura se tivesse 

implementado uma solução baseada na RV num contexto pedagógico criminal. Devido à falta 

de informação sobre o assunto, a investigação foi alargada para cobrir todas as diferentes 

aplicações da RV e diferentes contextos. 

 

 

5.2. Critérios de inclusão 
 

Para pesquisar informação, desenvolvemos a seguinte cadeia de pesquisa: 

o (“VR”); (“virtual reality”) e (“school education”); 

o (“VR education”); 

o (“virtual reality applications”); 

o (“virtual reality treatment”); 

o (“virtual reality”) e (“Justice system”); 

o (“virtual reality”) e (“motivation”); 

o (“Virtual reality”) e (“learning skills”); 

o (“virtual reality”) e (“treatment”); 

o (“virtual reality”) e (“rehabilitation”); 

o (“VR in prison rehabilitation”); 

o (“virtual reality”) e (“offenders”); 

o (“virtual reality”) e (“offenders reintegration”); 

o (“VR”) e (“recidivism”). 

 

Os dados recolhidos foram selecionados de acordo com a data de desenvolvimento dos livros 

e artigos: deveriam ter sido publicados nos últimos seis anos ou menos. Contudo, as 

informações recolhidas além desse limiar também foram incluídas quando consideradas 

relevantes e/ou inovadoras. 
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5.3. Dados recolhidos 
 

A informação recolhida incluía várias áreas de estudo: engenharia, ciência (medicina geral, 

cirurgia, reabilitação física, e educação em enfermagem), relacionada com a saúde (saúde 

mental, tratamentos), educação geral (educação básica, profissional e universitária), entre 

outras (aviação, arquitetura, robótica, sistema de justiça criminal). 
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6. Conclusão 
 

A aplicação da RV envolve processos de aprendizagem e educação. A RV tem sido utilizada 

para formação em vários campos, seja na sala de aula, formação militar, ou tratamentos de 

saúde (tanto na saúde mental como na educação de jovens profissionais de saúde). A RV 

tem demonstrado ser eficaz na melhoria da forma como os/as estudantes adquirem novas 

competências; no entanto, isto tem sido menos explorado para as questões que a Justiça 

Criminal enfrenta diariamente. 

Com base na revisão bibliográfica, tanto o domínio da Justiça Criminal como outros campos 

relevantes, têm um potencial de aplicação considerável para a Prática da Justiça Penal. A 

tecnologia de RV pode expandir a caixa de ferramentas existente de avaliação de risco, 

reabilitação correcional e programas de reintegração (Cornet & Van Gelder, 2020). Pode 

também permitir a criação de ambientes ou cenários de formação seguros para o 

desenvolvimento de determinadas competências. Isto permitirá a todos compreender o 

sofrimento da reclusão e da reabilitação. A aplicação bem-sucedida e o potencial diversificado 

da tecnologia de RV noutros domínios (desde o tratamento da saúde mental até à educação 

médica e procedimentos complexos) podem ser fontes de informação para aplicar esta 

tecnologia e as suas capacidades para a prática da Justiça Criminal. 

O facto de os pedidos de RV na Justiça Criminal terem chegado relativamente tarde, em 

comparação com outras disciplinas com tradições de RV mais estabelecidas, sugere que o 

futuro da RV aplicada à prática da Justiça Criminal seja promissor. 
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