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RESUMO 

A Internet provoca mudanças nos conceitos de tempo e espaço e parte das atividades do 
homem contemporâneo passa a ser regida pela velocidade, conferindo maior instantaneidade 
na circulação da informação. Para acompanhar as mudanças, os processos comunicativos são 
reconfigurados e as empresas jornalísticas tendem a se adaptar a este novo universo. A Web 
2.0 constitui atualmente o estágio mais avançado da Internet marcada pela maior participação 
dos internautas na produção de conteúdos. Nessa nova web um produto diferenciado é o 
Second Life, um ambiente que dissemina novas experiências baseadas na imersão e na 
produção coletiva dos conteúdos, para o qual algumas empresas de jornalismo começam a 
fazer incursões. 
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Histórico da Web 

 

Desde o início da �era da informação� e do advento do novo modelo de sociedade 

vigente, a em rede, a humanidade tem passado por várias transformações. E não há como 

pensá-las sem ressaltar a importância da Internet nos novos tempos.  

 

A Internet é o coração de um novo paradigma sociotécnico, que constitui na 
realidade a base material de nossas vidas e de nossas formas de relação, de 
trabalho e de comunicação. O que a Internet faz é processar a virtualidade e 
transformá-la em nossa realidade, constituindo a sociedade em rede, que é a 
sociedade em que vivemos. (CASTELLS, 2003, p. 287) 

 

A Internet nasceu de um projeto de pesquisa militar desenvolvido no período da 

guerra fria. A idéia era conectar os centros de pesquisa com os órgãos de defesa dos Estados 

                                                
1 Trabalho apresentado no NP Tecnologia da Informação e da Comunicação do VIII Nupecom � Encontro dos Núcleos de 
Pesquisa em Comunicação, evento componente do XXXI Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Aluna regularmente matriculada no Programa de Pós Graduação em Comunicação da Unesp, sob orientação da Prof. Dra 
Ana Sílvia Médola, email: ro.jornal@gmail.com 
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Unidos para permitir não só a troca de informações, mas também para criar um recurso que 

possibilitasse a sobrevivência de canais de comunicação em caso de guerra. 

No entanto, foi só a partir dos anos 90 que a Internet alcançou a população. Esse fato 

ocorreu devido à popularização dos computadores pessoais (PCs). Nessa época também 

houve o surgimento da World Wide Web (WWW), que ajudou a melhorar a interface gráfica, 

permitindo a criação de sites e portais mais interativos. 

Hoje a Internet está presente em empresas, lares, escolas, clubes, associações de 

moradores, igrejas, etc. Segundo dados do Ibope Netratings, em maio de 2008 o número de 

usuários ativos no Brasil era de mais de 40 milhões. No mundo já são mais de um bilhão de 

pessoas conectadas. Nos últimos tempos, além de importante ferramenta de comunicação e 

educação, a rede tem adquirido papel fundamental também no comércio e na economia 

devido ao crescente número de movimentações financeiras realizadas através dela. Segundo a 

Federação Brasileira de Bancos (Febraban), mais de 29 milhões de usuários brasileiros já 

utilizam serviços bancários on-line. A Internet modificou desde as relações pessoais até as de 

trabalho. Agora temos a sensação de que é impossível viver sem estar conectado a essa grande 

teia. Precisamos que tudo que desejamos esteja a um click de distância. 

 

 

Da Web a Web 2.0 

 

A Internet modificou nossos conceitos de tempo e espaço. Agora eles são regidos 

pela velocidade e pela instantaneidade. �O virtual usa novos espaços e novas velocidades, 

sempre problematizando e reinventando o mundo�. (LÉVY, 1997, p. 24). Mudamos a nossa 

maneira de ver e estar no mundo a partir da Internet.  

Mas a Internet a que tivemos acesso no início dos anos 90 era pouco interativa e com 

uma interface nada atraente. No começo ela era apenas um conjunto de páginas isoladas nas 

quais os internautas buscavam informações e trocavam mensagens através de e-mails. Sua 

primeira forma foi baseada em publicações. Com o tempo os internautas foram aprendendo a 

usar os recursos disponíveis e a esgotá-los. Os usuários queriam se sentir desafiados e dessa 

forma conduzir o processo. Eles almejavam ser mais que meros usuários, eles desejavam 

produzir conteúdo também.  

Uma mudança de paradigma começou a ser percebida a partir de 2004 e é derivada 

de um novo ambiente tecnológico e social, fruto de uma sociedade que vive em rede. O 

processo é denominado Web 2.0. 
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A Web 2.0 é a segunda geração de serviços on-line e caracteriza-se por 
potencializar as formas de publicação, compartilhamento e organização de 
informações, além de ampliar os espaços para a interação entre os 
participantes do processo. A Web 2.0 refere-se não apenas a uma 
combinação de técnicas informáticas (serviços Web, linguagem Ajax, Web 
syndication, etc.), mas também a um determinado período tecnológico, a um 
conjunto de novas estratégias mercadológicas e a processos de comunicação 
mediados pelo computador. (PRIMO, 2007, p. 1-21) 

 

O termo foi popularizado pela O' Reilly Media3 e faz referência às atualizações feitas 

em softwares. A Web 2.0 potencializa a atividade coletiva. Ela reconfigura a troca, a 

produção e a distribuição das informações na rede. Todo o processo é realizado em um 

sistema de cooperação entre os internautas. A idéia é ter um ambiente digital dinâmico e 

participativo organizado pelos próprios usuários.  �Enquanto o modelo massivo foca-se no 

centro, a Web 2.0 fortalece as bordas da rede�. (PRIMO, 2007, p. 1-21) 

De acordo com O�Reilly (2008), é importante pensar a Web 2.0 como uma 

plataforma que viabiliza funções que antes só poderiam ser realizadas por softwares baixados 

no computador. Esse novo processo que se dá agora incorpora recursos de interconexão e 

compartilhamento.  

Nesse novo conceito de web alguns procedimentos são recorrentes. Entre eles 

podemos destacar o tagging, que funciona como um sistema de etiquetação. A idéia é facilitar 

a busca a conteúdos. Ele permite ao usuário vincular palavras-chaves a palavras ou imagens 

que considera importante. O uso de tags cria uma distribuição taxonômica de conteúdo on-

line, reforçando sua usabilidade. Esse processo ganhou o nome de �folksonomia�. O conceito 

foi criado por Thomas Vander Wal a partir dos termos folk e taxonomia. Alguns sites como 

Del.icio.us e o Flickr utilizam esse recurso como base.  

Outra ferramenta muito importante quando se pensa na nova web são os blogs. 

Quando se fala no tema pensamos em diário pessoal devido a sua popularidade entre os 

jovens, já que eles muitas vezes usam o recurso para expor suas vidas. Com o tempo essa 

visão mostrou-se equivocada. Blogs são, na verdade, espaços para compartilhar informações e 

também interagir com as demais pessoas que estão navegando pelo ambiente on-line. O blog 

foi uma das primeiras ferramentas da Web 2.0 a ser utilizada pelos usuários.  

Na nova web observamos também as wikis que são páginas comunitárias que podem 

ser alteradas por todos os usuários. Um exemplo que merece destaque é a Wikipédia, que é 

uma enciclopédia on-line aberta constantemente construída pelos usuários de maneira 

voluntária. Quando acham necessário ou relevante, os internautas contribuem na criação de 
                                                
3 O' Reilly Media é uma editora de livros de tecnologia fundada por Tim O' Reilly, um dos criadores do termo Web 2.0. 
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um verbete ou aprimoram um já existente. Além disso, as wikis também favorecem o 

jornalismo participativo. Os usuários podem contribuir com fotos, textos e informações 

através desse novo formato. É como se todo cidadão se tornasse um repórter. Alguns 

exemplos interessantes desse tipo de interação são Ohmy News e o Wikinews.  

Há também o RSS (Really Simple Syndication) que é uma maneira de distribuir 

informação em rede que combina as tecnologias pull, onde o usuário solicita as informações 

que deseja obter, com as tecnologias push, onde as informações são enviadas a ele 

automaticamente. Quando o internauta visita um site ele �assina� as informações que quer 

receber. Esses dados podem ser de conteúdos gerais ou segmentados e são enviados aos 

�assinantes� quando há atualizações. 

Com o advento do novo paradigma tecnológico e social, os processos comunicativos 

passam a ser reconfigurados. As empresas de comunicação começam a se adaptar ao novo 

universo. Se navegarmos na web hoje, veremos as diferentes formas de jornalismo que têm 

sido desenvolvidas para tentar incorporar conceitos de Web 2.0 como a troca de informações 

e a colaboração dos internautas. Observamos as tentativas nos jornais on-line com blogs, nas 

televisões digitais que utilizam vídeos enviados pelos internautas, nas revistas eletrônicas que 

trazem um conteúdo extra, etc. No entanto, cabe dizer que não são só os formatos estão sendo 

reestruturados, mas também os conteúdos. 

Entretanto, todas as novas formas ainda são, de uma certa maneira, limitadas aqui no 

Brasil, devido, principalmente, à falta de recursos financeiros da população. Há um delay 

tecnológico histórico em relação aos países desenvolvidos. Quando pensamos no universo 

digital brasileiro vemos que há uma grande carência. Todos os exemplos citados acima são de 

sites estrangeiros, pois ainda estamos aprendendo a lidar com esses recursos. 

Outro ponto limitante, além do financeiro é a linguagem. Ela é um problema pontual. 

Aqui no Brasil a Web 2.0 inovou na forma, mas não no conteúdo. Temos muitas vezes a 

impressão que algumas páginas são meras reproduções de formatos de outras mídias. Não há, 

por exemplo, até este momento uma linguagem jornalística para web, como há a de televisão, 

a de rádio e a de impresso. Em muitos casos ela se parece com a do jornal. 

Há então uma espécie de paradoxo: mesmo sem entender de maneira plena os 

recursos trazidos pela sociedade em rede, queremos sempre mais tecnologia. Elas já fazem 

parte de nossas vidas, de nosso imaginário porque �[...] à medida que cada tecnologia estende 

uma das nossas faculdades e transcende as nossas limitações físicas, desejamos adquirir as 

melhores extensões do corpo�. (LÉVY, 1997, p. 32) 
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Mas, nem tudo é só reprodução de um conteúdo pré-existente. Há alternativas sendo 

testadas com a Web 2.0. Pensando na nova plataforma, que permite uma mídia mais 

interativa, um produto diferenciado é o Second Life. Um ambiente que está quebrando 

barreiras virtuais e colaborando para que uma nova Internet seja mesmo realidade.  

Trata-se de um �admirável mundo novo�4 digital que incorpora vários conceitos de 

Web 2.0, apontando perspectivas para o desenvolvimento de uma 3.0, baseada em três 

dimensões. Até hoje a interface em 3D é o modelo mais próximo à realidade que conhecemos. 

Nesse modelo temos altura, largura e também profundidade. É a profundidade que confere 

maior �semelhança� a representação.  

Diante da alternativa 3D porque pensar a web em 2D? O Second Life repensa essa 

situação, pois o SL é uma nova possibilidade tecnológica inserida na �cultura da simulação ou 

fluxo, que faz da �representação apresentativa� uma nova forma de vida. Saber e sentir 

ingressam num novo registro, que é o da possibilidade de sua exteriorização objetivante, de 

sua delegação a máquinas�. (SODRÉ, 2002, p. 17) 

 

 

O Que é Second Life? 

 

O Second Life, ou Segunda Vida em português, não é um game, mas sim um 

ambiente virtual que reflete a própria estrutura da Internet. É uma rede dentro da rede, é um 

espaço onde as pessoas podem viver uma vida paralela, e/ou, uma extensão de suas vidas reais 

em um regime de imersão.  

 
A experiência de ser transportado para um lugar primorosamente simulado é 
prazerosa em si, independente do conteúdo da fantasia. Referimo-nos a essa 
experiência como imersão. �Imersão� é um termo metafórico derivado da 
experiência física de estar submerso na água [...]. Num meio participativo, a 
imersão implica aprender a nadar, a fazer as coisas que esse novo ambiente 
torna possível. (MURRAY, 2003, p. 102) 

 

O SL foi lançado em 2003 depois de anos de pesquisas realizadas pelo físico 

americano Philip Rosedale. O que começou com apenas mil estudantes da Universidade da 

Califórnia conectados, virou num curto espaço de tempo, milhões de internautas em todos os 

cantos do planeta.  

                                                
4 O livro �Admirável Mundo Novo� foi escrito por Aldous Huxley. A obra futurista retrata uma sociedade organizada em um 
sistema de castas onde não haveria vontade própria, pois ela já havia sido abolida pelo condicionamento e a servidão era 
aceitável devido a doses regulares de felicidade. 
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Desde garoto me interessava por formas de manipular o mundo a minha 
volta, tão cheio de coisas: sempre havia algo que eu desejava mudar, 
adicionar ou criar a partir do que havia ao meu redor. Pra mim era mágico 
ver o mundo mudando de forma por causa das minhas idéias. Quando 
começamos a desenvolver o Second Life, há quase dez anos, um dos meus 
objetivos era dar a todos a possibilidade de usar essa mesma magia. 
(ROSEDALE prefácio RYMASZEWKI, 2007, p. IV) 

 

Para interagir no novo mundo, embora o SL já utilize os conceitos da Web 2.0, é 

necessário baixar o �game� para seu PC. É como se ele fosse o seu browser. Apesar do 

download é necessário estar conectado à Internet para poder interagir nesse universo digital. 

Além disso, é preciso ter conexão banda larga, um computador equipado com uma placa de 

vídeo dedicada e uma memória de pelo menos 512 MB. Caso contrário, o usuário não 

conseguirá aproveitar todos os recursos do SL. É preciso também fazer uma assinatura, que 

pode ser gratuita e apresenta restrições ou paga. 

Para interagir na plataforma é necessário também criar um personagem, ou seja, um 

avatar. �Um avatar é uma imagem gráfica como um personagem num videogame. Em muitos 

jogos e salas de bate-papo, os participantes escolhem um avatar para poderem entrar num 

ambiente comum�. (MURRAY, 2003, p. 114). No entanto, o �boneco� pode ser uma 

representação da pessoa que o opera ou não. Alguns participantes podem preferir, por 

exemplo, serem representados na forma de um animal. O avatar será a identidade do usuário 

no SL. 

O SL também é conhecido pelos participantes como metaverso. O conceito de 

metaverso surgiu no romance de Neal Stephenson, �Snow Crash�, em 1992 e até os dias atuais 

é usado para descrever ambientes de imersão que são baseados em três dimensões e onde há 

relações na esfera social, educacional e econômica entre humanos por meio de avatares.  

Os avatares podem namorar, dançar, cantar, efetuar transações comerciais, trabalhar, 

ganhar dinheiro, conversar, ou seja, tudo é possível assim como no mundo que chamamos de 

�real�, basta querer e ter dinheiro para realizar as vontades. Para ser cidadão no SL é preciso 

antes de tudo ser consumidor. No metaverso existe um �[...] conjunto de processos 

socioculturais em que se realizam a apropriação e os usos dos produtos�. (CANCLINI, 1995, 

p. 53). Ou seja, é preciso possuir para ser alguém. No entanto, é até possível interagir sem 

gastar Lindens, como é chamada a unidade monetária da segunda vida, mas o internauta terá 

uma participação limitada.  

Um fato interessante e que deve ser lembrado sobre o universo é que nele nada está 

pronto. Tudo precisa ser criado pelos residentes. E para efetuar a construção há as mais 
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variadas ferramentas. Há até gente se especializando no assunto. O Senac-São Paulo, por 

exemplo, oferece um curso de aperfeiçoamento ministrado totalmente à distância que ensina 

técnicas de modelagem de objetos de pequeno porte utilizando as ferramentas do Second Life. 

Para entender o Second Life é importante não só conhecer a parte técnica, mas 

também compreender como se dá sua penetração no meio econômico, comunicativo e social. 

Compreender como essas relações se constroem na prática. 

 

 

Outros Mundos 

 

No entanto, apesar de ser o mais falado, o SL não é o único ambiente virtual on-line. 

Nos últimos anos, os �jogos� Massively Multiplayer On-line Role Playing Games 

(MMORPGs), que são espaços ilimitados em que os avatares interagem em mundos paralelos 

têm se popularizado. Entre eles podemos destacar o �Club Pingüim�, que é uma comunidade 

on-line da Disney para crianças, o �Habbo Hotel�, que é mundo virtual para adolescentes, o 

�There� que tem uma interface muito próxima a do Second Life, o �The Sims�, em sua versão 

on-line, que em muitos pontos se parece com o SL, já que não há uma missão pré-definida, 

um objetivo claro como em games como �World of Warcraft�, �Star War Galaxies�, entre 

outros.  

Esses universos reforçam a idéia de uma web em três dimensões. Já há até para um 

futuro bem próximo um projeto de integração entre todos os mundos virtuais. A idéia da 

Linden Lab, empresa mantenedora do SL, é fazer com que um avatar possa passear por todos 

os ambientes, criando uma espécie de universo virtual único. 

 

 

Economia no SL 

 

A economia é um ponto chave para compreender as demais relações no Second Life. 

Desde sua criação o SL sempre foi �vendido� como uma mídia poderosa e lucrativa. O SL era 

apontado como uma espécie de paraíso do consumismo. Um fato ajudou a estruturar essa 

visão: todas as transações comerciais realizadas dentro do SL são pagas com dinheiro real. 

Para comprar Lindens, o internauta precisa dispor de dinheiro. Outro ponto é o de que há 

muitas formas de ganhar dinheiro no metaverso. 
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No início, como toda nova tecnologia, houve um boom de interesse e empresas do 

mundo inteiro entraram no SL dispostas a vender mais, fixar marca, conquistar novos 

mercados, etc. Todas esperavam retorno imediato. Algumas como Nike e Volkswagen 

obtiveram sucesso na empreitada, mas a maioria não. Isso porque elas não conseguiram 

compreender o conceito do metaverso e criaram produtos sem preocupação estratégica, de 

forma que não houve comunicação com o cliente. Os residentes, como são chamados os 

habitantes do SL, não querem apenas comprar, eles querem vivenciar novas experiências 

imersivas. Um outro �detalhe� também explica porque o SL não se tornou o paraíso do 

consumismo. Os avatares não têm necessidades fisiológicas como humanos. É possível viver 

sem comida, bebida, roupas e transporte. Hoje pode-se dizer que o lado comercial do SL serve 

mais como um canal de comunicação com o consumidor do que como um site de vendas on-

line. E também é uma importante ferramenta para empresas que querem relacionar sua marca 

a tecnologia. Além disso, as corporações estão encontrando muitas alternativas para os 

mundos virtuais. A IBM, por exemplo, o vê como uma possibilidade para realizar reuniões e 

treinamentos entre equipes separadas pela distância. Já a Unilever possui uma ilha no SL para 

garantir a colaboração entre funcionários de suas filiais globais.  

No momento, o Second Life está passando por um momento de amadurecimento que 

toda nova tecnologia enfrenta após o boom inicial, depois que acaba o �modismo�. Entretanto, 

o número de internautas ainda é expressivo, assim como a economia que ele movimenta. Em 

dezembro de 2007 eram mais de 10 milhões de usuários registrados no mundo. 

 

 

Redes Sociais no SL 

 

O SL interessou aos brasileiros devido ao mesmo fator que fez do Orkut um 

fenômeno por aqui, ou seja, a possibilidade de interagir na rede, estabelecer relações com os 

outros participantes. É como se o Second Life fosse uma espécie de site de relacionamento em 

3D, uma grande comunidade. Um dos maiores atrativos do SL é que �quanto mais persuasiva 

for a representação de sensações no ambiente virtual, mais nos sentiremos presentes no 

mundo virtual e maior será a gama de ações que procuraremos realizar nele�. (MURRAY, 

2003, p. 125) 

No SL o usuário pode visitar diversos locais até encontrar um grupo ou �tribo� que 

mais se assemelhe a seus anseios. Ao encontrar o que procura, o residente passa a vivenciar 

experiências que muitas vezes só seriam possíveis com essa identidade alternativa. Ele pode 
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estabelecer nesse meio, relações de pertencimento que podem ser derivadas de 

relacionamentos pessoais, sociais, culturais ou políticos.  

A aceitação do SL entre os brasileiros é relevante. Segundo a Linden Lab, o Brasil é 

o sexto país em número de contas ativas, o que representa 4,52% da população mundial ativa 

no SL. Além disso, devido a esse número de participação �ganhamos� uma porta de entrada, 

em língua não-inglesa, ou seja, uma versão completa em português. O sucesso só não foi 

maior porque para interagir no metaverso é preciso ter dinheiro. No Brasil ainda são poucos 

os que podem se dar ao luxo de investir numa segunda vida.  

 

 

Presença dos Meios de Comunicação no SL 

 

O metaverso tem chamado a atenção dos grandes conglomerados jornalísticos. Os 

veículos também sentiram necessidade de ter uma versão nessa nova mídia que está no limite 

da Web 2.0. Algumas empresas de comunicação optaram por entrar na era da participação 

colaborativa. Não só porque entenderam a necessidade de se desenvolver um conteúdo 

diferenciado para agradar o novo internauta, mas também por questões econômicas, visando 

lucrar de alguma forma. No entanto, muitos grupos, não só jornalísticos, na ânsia de se 

aventurarem no universo não souberam lidar a essa mídia.  

No início, toda notícia veiculada sobre o ambiente virtual causava uma curiosidade 

imensa. O SL virou assunto rapidamente aqui no Brasil. Altas apostas foram feitas em busca 

de retorno rápido, só que o resultado não foi o esperado, o que fez com que muitas 

companhias num primeiro momento desistissem. Muitas delas não entenderam a lógica do 

metaverso, não souberam seduzir, criar uma linguagem adequada para se comunicar com o 

público que é diferente de tudo que se viu até então no ambiente virtual.  

Como exemplo de experiência mal-sucedida podemos citar o G2. Em dezembro de 

2006 o grupo Globo criou um blog ligado ao site de notícias G1 chamado G2. A idéia era 

cobrir os acontecimentos do SL. Mas, a iniciativa naufragou menos de um ano depois, 

possivelmente devido a fatores como falta de tempo para realizar atualizações periódicas. 

Blogs sem atualizações constantes acabam fazendo com o que os leitores percam o interesse. 

Outro motivo se deve ao fato de que a expectativa de um grande número de participações no 

SL gerada pela própria empresa não foi correspondida. 

No entanto, nem todos os exemplos são desanimadores, existem outros casos como, 

por exemplo, o grupo Estado, Abril e CNN que tiveram experiências interessantes, pois 
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desenvolveram conteúdos diferenciados para o público residente do SL e a base do �sucesso� 

foi ouvir o que os residentes queriam ver, ler e assistir.  

No entanto, para entender a ferramenta, e perceber quais experimentações têm sido 

feitas pelas empresas jornalísticas, faz-se necessário saber quem é o público que as utiliza. 

Pode-se considerar a linguagem desse público como um ponto chave para compreender todas 

as transformações que estão ocorrendo no âmbito da comunicação. 

Quando pensamos quem é público que se interessa em ter uma segunda vida, logo 

imaginamos pessoas solitárias que buscam novas amizades, ou mesmo que são desocupadas. 

Pelo contrário, cada vez mais percebemos que são indivíduos que têm uma visão da 

convergência de mídias que está ocorrendo e do qual o SL é um exemplo. �A sociedade 

contemporânea (dita pós-industrial) rege-se pela midiatização, quer dizer pela tendência à 

�virtualização��. (SODRÈ, 2002, p. 21). De acordo com o autor, caminhamos cada vez mais 

para que as fronteiras entre real e virtual desapareçam. 

Nesse sentido, os primeiros a descobrirem isso foram os jovens e com certeza são 

eles os maiores interessados no SL devido a facilidade que têm em lidar com as novas 

tecnologias. É uma geração que nasceu no universo digital. Dispositivos eletrônicos como 

celular, mp3, câmera fotográfica, computador são palavras corriqueiras. É uma geração que 

vive uma realidade acelerada e está acostumada a lidar com esse turbilhão de informações 

trazidas pelos novos meios. Assim, como nossos pais foram influenciados pela televisão, seus 

malefícios e benefícios, os jovens de agora são pela Internet. Os adolescentes estão 

acostumados com a Web 2.0, por isso encontraram no SL um desafio. Um local onde eles 

podem dar vazão a sentimentos e desejos que não cabem na lógica do cotidiano. 

Mas, isso não quer dizer que o metaverso seja povoado apenas por jovens. Pelo 

contrário, verificamos muitos outros exemplos como empresários, artistas e até intelectuais 

que estão apostando suas fichas numa segunda vida. Cientistas estão usando o SL como 

ferramenta de experimentação de teorias.  

Podemos com base nas exemplificações acima entender que o público do SL é feito 

de pessoas acostumadas com tecnologia e com toda a linguagem utilizada na rede mundial de 

computadores. A linguagem para a Internet é simples, direta e na maioria das vezes abreviada, 

ou seja, sem maior complexidade, o que leva muitos críticos a dizerem sem conteúdo, o que 

nem sempre é verdade.  

A linguagem para conversação utilizada no Second Life entre dois avatares se 

aproxima muito da utilizada em um chat, em uma conversa informal entre amigos, já que um 

dos pontos crucias do metaverso é a sociabilidade sem perder a agilidade.  
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Produtos Jornalísticos no SL 

 

Neste artigo nos interessa entender uma pouco mais não sobre a comunicação em 

geral ou como se constroem as relações no SL, mas sim entender como o jornalismo se 

apresenta nesse universo.  

Para isso é relevante observar algumas �publicações� virtuais. Utilizaremos os 

exemplos da CNN, Grupo Estado e Grupo Abril que já fizeram muito mais do que uma 

transposição de seus conteúdos para o metaverso. Eles criaram conteúdos diferenciados com 

base no que o residente quer ver, ler e assistir dentro do novo mundo. 

Um bom exemplo a ser abordado é a revista VIP, do grupo Abril, que criou uma 

publicação com conteúdos exclusivos para avatares. A revista tem o mesmo nome da 

impressa.  Ela foi uma das primeiras a disponibilizar uma versão no metaverso. Em maio de 

2007, a VIP produziu um conteúdo exclusivo para os participantes do SL. Assim como a 

versão impressa, a publicação trouxe na capa uma avatar famosa em poses sensuais. Além 

disso, nas páginas digitais, havia ainda matérias de comportamento, moda, turismo, além de 

novidades relacionadas ao mundo virtual. 

Para ter acesso ao produto, os internautas precisam baixar os exemplares 

gratuitamente na banca da KGBR01, próximo à réplica do Copacabana Palace. Depois é só 

adicioná-la ao seu inventário. Para visualizá-la é preciso apenas arrastá-la para perto do 

avatar. Podemos dizer que o grande diferencial da VIP está tanto no conteúdo quanto na 

linguagem, pois ela é coloquial, ágil e se assemelha muito a um chat. 

A edição de setembro de 2007, por exemplo, trouxe reportagens como: uma 

entrevista exclusiva com Zé Branagh, um dos maiores investidores do SL Brasil, uma matéria 

com um roteiro dos lugares mais bacanas para fazer sexo no Second Life sem gastar nada e 

além de um conto erótico, escrito pela jornalista Ananda Valeeva. Tudo isso foi feito, pensado 

e escrito de acordo com a realidade dos residentes, que são pessoas interessadas em vivenciar 

experiências diferenciadas, que estão em busca de um prazer sem riscos. Por isso, são 

informações concisas, informativas, afinal o usuário não quer e nem tem muito tempo a 

perder com a �publicação�, ele tem coisas mais interessantes a fazer. 

É importante também citar que a linguagem é simples, direta e bem descontraída, 

como na seção Talk-Show. Ela se aproxima muito mais das conversas de bate-papo do que da 

linguagem do impresso. Exemplos de perguntas do repórter-avatar: �Pelo jeito você é chegado 

numa balada...�, �E você curte as festas mesmo ou tudo se resume a negócios?�, �Falemos de 
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grana, com tanta empresa assim, sua conta deve estar bem gorda� e �E aí?�. Além de uma 

inusitada explicação da pronúncia do nome do entrevistado entre parênteses. 

Entretanto, a revista virtual tem a mesma proposta da física, ou seja, dar prazer ao 

homem que a folheia. E no metaverso isso faz ainda mais sentido, porque a maioria das 

pessoas está ali apenas para se divertir, para viver uma fantasia que não é possível neste 

mundo. Mas, além de belas �moças�, a empresa se preocupou em abordar assuntos de 

interesses dos residentes, como sexo, diversão, lazer e prazer, por isso colheu bons frutos.  

Um ponto importante para se levar em conta é que na VIP sempre as fontes levadas 

em consideração para fazer as matérias, claro, são os avatares. Mas, nem por isso pode-se 

deixar de apurar o que acontece no mundo virtual. O processo de construção da notícia se dá 

na mesma maneira do jornalismo tradicional. 

Outro produto interessante é o veículo MetaNews, desenvolvido pelo grupo Estado e 

mídia oficial do SL Brasil em parceria com a Kaizen Games. Criado há pouco mais de um 

ano, esse jornal diário on-line tem cinco abas de leitura, com matérias que falam sobre 

diferentes assuntos como cotidiano, agenda cultural e tecnologia. Ele usa uma linguagem 

diferenciada do Estadão, já que ela é simples e apresenta textos curtos. Ele foi pensado para 

ser lido de maneira rápida, portanto, a linguagem utilizada é experimental e foi desenvolvida, 

assim como no caso da VIP, com base em costumes dos usuários do ambiente virtual. É 

específica para essa tecnologia.  

Além disso, no caderno de Informática, do jornal impresso, que sai sempre às 

segundas-feiras, e que aborda Internet, games e tecnologia em geral, há uma coluna com 

informações sobre tudo o que está acontecendo dentro do metaverso. Apesar de ter conteúdo 

bem diferenciado do Estadão, é interessante notar nesse caso que há uma espécie de 

convergência entre os dois veículos. É interessante ver a �conversa� entre mundo real e 

virtual, levando muitas vezes um leitor desavisado a se confundir. 

Outro ponto inovador do jornal é dar a possibilidade de qualquer cidadão do 

metaverso participar da produção de seu conteúdo, de dar sugestões sobre o que quer ver.  

Eles podem enviar textos, fotos, sugestões de reportagens e divulgação de eventos para os 

repórteres-avatares, numa espécie de jornalismo comunitário ou participativo, tendência em 

jornais do mundo todo e que mostra claramente a aplicação no SL do conceito de Web 2.0. 

Além de notícias, o MetaNews traz um diferencial, que é o ZAP, espaço para 

anúncios, o classificados do Estadão. Os anúncios são voltados apenas para produtos do 

Second Life, como terrenos, veículos virtuais, objetos pessoais e ofertas de emprego, 

repetindo a experiência dos classificados do Estadão. 
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O MetaNews dispõe também um espaço especial para dicas de eventos e lugares 

interessantes para visitar no SL. Além disso, há um link no rodapé de cada matéria com as 

coordenadas dos locais citados, basta apenas o usuário se teletransportar. Dessa forma, os 

avatares podem partir direto para o local indicado nas reportagens. 

Para ter acesso ao MetaNews, que é distribuído gratuitamente, o avatar deve ir até as 

coordenadas MLBR Copacabana 3 (164, 150, 23) e retirá-lo. Para lê-lo, o processo é 

semelhante ao da revista VIP. 

Portanto, pode-se observar que o grande diferencial desta mídia é o jornalismo 

participativo, que deixa os residentes exporem a linguagem recorrente do mundo virtual, ou 

seja, simples, direta e descontraída. A intenção é fazer o avatar se sentir parte do processo. 

Fazer com que ele entenda que não é apenas receptor da informação, mas também produtor. 

No entanto, não só jornais estão migrando para o �novo mundo�. Verificamos 

também televisões que já estão trabalhando nesse modelo. É o caso da americana CNN, 

especializada em Hard News. A emissora criou sua redação dentro do SL pensando em 

intensificar ainda mais as possibilidades de interatividade que já começou a explorar na 

televisão.  

Mas, para isso, a CNN não quis contar com a ajuda de profissionais da área. Para 

escrever sobre o que se passa no metaverso, a emissora escolheu os residentes do mundo 

virtual. A idéia é equipar os residentes com kits que permitem transmitir textos e fotos, ou 

seja, para definir o que o usuário do SL queria encontrar, a CNN buscou ajuda dos habitantes 

do SL para determinar o que seria notícia no mundo. O projeto deu tão certo que virou prática 

recorrente. Através do CNN I-Report, o internauta ajuda na pauta, sugerindo matérias, 

enviando fotos e vídeos que registraram no metaverso. A empresa está apostando em um 

jornalismo participativo. A CNN nesse ponto se parece com o Estadão, porque ambos querem 

criar uma mídia participativa, querem delegar aos residentes o poder de noticiar um fato, antes 

restrito apenas aos jornalistas. 

Além disso, as informações veiculadas pela CNN podem ser consultadas em tempo 

real nos quiosques presentes nesse mundo digital. A idéia era fazer não só um lugar para os 

participantes se informarem, ficarem por dentro dos últimos acontecimentos, mas também 

algo semelhante às �escolas de jornalismo�. Dessa forma, além de notícias seriam oferecidos 

aos avatares, que quisessem ser repórteres, orientações semanais coordenadas por dirigentes 

da versão on-line da empresa sobre como proceder na busca de notícias dentro do metaverso, 

ou seja, não basta só dar voz, mas sim ensinar os participantes sobre como proceder com os 
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recursos. Na lógica das mídias colaborativas isso faz sentido ao mesmo tempo que altera as 

estruturas de produção e consumo de informações jornalísticas. 

 

 

Considerações Finais 

 

Como vimos, a Internet tem provocado mudanças nos conceitos de tempo e espaço e 

isso se reflete nas formas de representação da cultura. Para acompanhar as mudanças, os 

processos comunicativos estão sendo reconfigurados e as empresas jornalísticas estão se 

adaptando ao novo universo. A Web 2.0 constitui atualmente o estágio mais avançado da 

Internet marcada pela maior participação dos internautas na produção de conteúdos. Nessa 

nova eeb, como vimos, um produto diferenciado é o Second Life, porque dissemina novas 

experiências baseadas na imersão e na produção coletiva dos conteúdos. 

Mas, a Web 2.0 está chegando em seu limite e inevitavelmente será aprimorada. Um 

dos pontos que deve ser aperfeiçoado é a imersão, pois os indivíduos querem se sentir mais 

agentes na criação de formas e conteúdos e também representados. Com a Internet passamos a 

contar com uma mídia personalizada, multifuncional e passível de constantes atualizações. 

Mas, ela é só a primeira grande rede. Para tentar reverter o quadro algumas tentativas têm sido 

realizadas como o Second Life. 

Os mundos virtuais podem ser a próxima etapa da evolução da Internet, o que criaria 

uma espécie de Web 3.0, mais ampla e ao mesmo tempo complexa. Com os metaversos 

aumentam as possibilidades de interação on-line, e dessa forma, conseqüentemente, há uma 

maior probabilidade de usá-los na educação, no comércio eletrônico, na comunicação e 

também no entretenimento devido ao caráter de representação. 

No entanto, a transposição do jornalismo para o Second Life traz no seu bojo uma 

contradição basilar. O jornalismo no mundo real é uma representação estruturada dentro dos 

códigos de credibilidade, de dizer verdadeiro. No SL a base é estruturada na virtualidade, na 

simulação, em características que são incompatíveis com o mundo �real�. Algumas coisas 

podem ser facilmente transportadas para o metaverso como o ZAP, o sexo na revista VIP. 

Mas como o jornalismo encontraria uma possibilidade de se inserir? É preciso esperar para 

ver.  
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