
 

 

 

 

 

Rafael Soares Krambeck 

 

 

 

MEU EU, MEU MUNDO, MEU OUTRO: UM ESTUDO ETNOGRÁFICO DA 

SOCIALIDADE EM AMBIENTES GRÁFICOS MULTIUSUÁRIO ONLINE 

(AGMUO) A PARTIR DAS NOVAS CONFIGURAÇÕES DO SUJEITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria, 

2010 



2 

 

Rafael Soares Krambeck 

 

 

 

 

MEU EU, MEU MUNDO, MEU OUTRO: UM ESTUDO ETNOGRÁFICO DA 

SOCIALIDADE EM AMBIENTES GRÁFICOS MULTIUSUÁRIO ONLINE 

(AGMUO) A PARTIR DAS NOVAS CONFIGURAÇÕES DO SUJEITO 

 

 

 

 

Trabalho final de graduação apresentado ao curso de Comunicação Social: Jornalismo – Área 

de Ciências Sociais, do Centro Universitário Franciscano, como requisito parcial para 

obtenção do grau de Jornalista – Bacharel em Comunicação Social. 

 

 

 

Orientadora: Liliane Dutra Brignol 

 

 

 

 

 

Santa Maria, 

2010 



3 

 

Rafael Soares Krambeck 

 

 

 

MEU EU, MEU MUNDO, MEU OUTRO: UM ESTUDO ETNOGRÁFICO DA 

SOCIALIDADE EM AMBIENTES GRÁFICOS MULTIUSUÁRIO ONLINE 

(AGMUO) A PARTIR DAS NOVAS CONFIGURAÇÕES DO SUJEITO 

 

 

 

Trabalho final de graduação apresentado ao curso de Comunicação Social: Jornalismo – Área 
de Ciências Sociais, do Centro Universitário Franciscano, como requisito parcial para 
obtenção do grau de Jornalista – Bacharel em Comunicação Social. 

 

 

 

_______________________________________ 

Liliane Dutra Brignol – Orientadora (Unifra) 

 

 

_______________________________________ 

Glaise Bohrer Palma (Unifra) 

 

 

_______________________________________ 

Vera Elizabeth Prola Farias (Unifra) 

 

 

 

Aprovado em ____ de dezembro de 2010 



4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Àqueles que são as pedras angulares da minha existência, 
meus pais, Carlos e Maria Rita, e minha avó Nice, pelo 
amor incondicional e compreensão incomensurável. 



5 

 

AGRADECIMENTOS 
 

 Há pouco mais de três anos, já havia desistido de uma graduação na Universidade 

Federal de Santa Maria. Em dado momento, eu estava sentado diante de um computador com 

uma escolha a ser feita, que curso de graduação escolher. Parte por acaso, parte por reflexão, 

optei por fazer Comunicação Social, habilitar-me em Jornalismo. 

 Reconheço que pode soar engraçado, mas, ainda hoje, não sei o porquê daquela 

escolha, talvez alguém tenha me soprado ao ouvido sem eu perceber. Mas o fato é que, agora, 

três anos mais tarde, depois de inúmeras noites sem dormir, muitas xícaras de café, 

incontáveis carteiras de cigarros fumadas nos intervalos, inumeráveis técnicas apreendidas e 

desenvolvidas, após brigas, sorrisos, risadas, beijos, abraços... Torno-me um comunicador 

social, um jornalista e, ainda mais, um comunicólogo, um estudioso desse fenômeno incrível 

que é a comunicação. 

 Contudo, com o passar do tempo e meu contato, cada vez maior, com a atividade 

jornalística, uma certeza foi solidificando-se, a certeza de que eu e o jornalismo tínhamos um 

princípio básico em comum, a verdade. Sei que nem todos são simpáticos a ela, sei também 

que há quem se esconda dela como o Diabo, da cruz, no entanto, me sinto intimamente atraído 

por ela. 

 Mas nosso magnetismo é tão grande que já fui apontado, por quê? Por dizer a verdade, 

não cooperar com falsidades, ser verdadeiro. Talvez leve pouco tempo, também pode ser que 

demore alguns anos, quem sabe uns 10 ou 12, mas todos hão de perceber que ela é princípio 

fundamental da vida. Pois, escrever uma história sem ela, é fazer de sua existência uma 

ficção. 

 Assim, nas próximas linhas, escrevo àqueles que genuinamente renunciaram de um 

espaço na sua vida para me estender a mão e edificarmos juntos uma sólida relação, seja ela, 

profissional ou pessoal. 

 

 Agradeço aos meus pais, não por minha vida, não pela oportunidade de cursar a 

faculdade, mas sim, pelas noites mal dormidas, pelas viagens não feitas, enfim, por terem 

abdicado de inúmeras oportunidades por mim, para que eu fosse quem sou hoje; 

 

 Agradeço a minha avó, simplesmente por ser minha avó e acreditar, até mesmo mais 

que eu, no meu potencial, mas também por ter esse sorriso que sempre invoquei em 

pensamento para que me acalmasse nos piores momentos; 



6 

 

 

 Agradeço a minha irmã Monica, pela cumplicidade sempre presente em nossa perene 

relação;  

 

 Agradeço a minha irmã Catiuscia, pelo companheirismo que sempre nos acompanhou, 

independente das nossas diferenças; 

  

 Agradeço ao meu sobrinho Marlon, por ser para mim, o maior compromisso com a 

vida, por ser o filho que ainda não tenho e o amigo no qual posso confiar de olhos fechados; 

 

 Agradeço aos meus tios Chico e Ana pelas conversas que se estendem noite adentro, 

sempre me orientando e me guiando de forma serena e rígida; 

 

 Agradeço as minhas tias Elaine e Lisandra pela preocupação com o “caçula da 

primeira fornada de sobrinhos” e por confiarem na minha competência;  

 

 Agradeço a minha prima Mariuse pelo apoio incondicional, pela mão estendida, 

quando nos momentos de fraqueza; 

 

 Agradeço a minha afiliada Julia, pelos abraços, afagos e declarações de amor e 

orgulho que tanto me encheram o peito e me arrancaram lágrimas; 

 

 Agradeço a meu namorado Douglas, que apesar do pouco tempo junto, sei que há 

muito à se trilhar. Sou grato por ter surgido em minha vida como um sopro de fôlego e apoio 

durante todo processo; 

 

 Agradeço ao pessoal do apartamento 103, por adotarem-me como um filho descoberto 

nas inúmeras odisséias da vida, em especial, à Noemi, que me foi uma mãe preocupada e 

carinhosa durante esse tempo em Santa Maria, e à Danille, por ser a irmã caçula que não 

tenho, por ser minha confidente e companheira; 

 

 Agradeço a minhas amigas Letizia e Sher pela lealdade de nossa amizade, que a 

distância e o tempo, nunca abrandaram; 

 



7 

 

 Agradeço a minha amiga Lilian pelas noites de boêmia, pelas risadas, pelas discussões 

de mesa de bar, por dividir comigo inúmeros pontos de vista em comum; 

 

 Agradeço aos amigos da faculdade, Carol, Fabrício, Juu, Monique, Gilkiane, Jamile, 

Flavia, Raquel, Ritinha, dentre outros, pelas risadas durante os intervalos, por ouvir minha 

reclamações sobre esse ou aquele professor, pelas brigas por trabalhos, pelas discussões 

político-sócio-filosóficas, enfim, por fazerem da minha vida acadêmica o que foi; 

 

 Agradeço a minha orientadora Liliane, pela sabedoria, pelo carinho, pela dedicação, 

pela paciência e, principalmente, pela credibilidade dada a este, mais assustado que metódico, 

orientando; 

 

 Agradeço aos professores que foram importantes na construção desse caminho até 

aqui, agindo sempre firmemente éticos e profissionais, sou grato aos mestres Angela 

Dellazzana, Antonio Fausto Neto, Aurea Fonseca, Carla Torres, Daniela Alves, Gilson Piber, 

Glaise Palma, Iuri Lammel, Maicon Kroth, Marcio Paulo Cenci, Kytta Tonetto, Paula Bolzan, 

Roberto Bordin, Rose Casanova e Sione dos Santos. Em especial, agradeço à professora 

Sibila Rocha, por ter me oportunizado um primeiro contato com aquilo que viria guiar meu 

desenvolvimento acadêmico, a pesquisa em comunicação. À professora Viviane Borelli por 

ter me ensinado os principais conhecimentos sobre a magnífica Teoria da Comunicação. Às 

professoras Laura Fabricio e Patricia Iuva por se demonstrarem, além de profissionais 

competentes, grandes amigas, que carregarei por toda vida. 

 

 Agradeço aos professores da editora, Salette, Inara e Galileu, pela oportunidade que 

me foi possibilitada;  

 

 Enfim, agradeço a todos que direta ou indiretamente contribuíram pra que hoje, eu 

pudesse estar aqui escrevendo mais esse novo capítulo da minha biografia. 

 

 Obrigado a Todos! 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Buy it, use it, break it, fix it, 
Trash it, change it, mail - upgrade it, 
Charge it, point it, zoom it, press it, 

Snap it, work it, quick - erase it, 
Write it, cut it, paste it, save it, 

Load it, check it, quit - rewrite it, 
Plug it, play it, burn it, rip it, 

Drag and drop it, zip - unzip it, 
Lock it, fill it, call it, find it, 

View it, code it, jam - unlock it, 
Surf it, scroll it, pause it, click it, 

Cross it, crack it, switch - update it, 
Name it, read it, tune it, print it, 
Scan it, send it, fax - rename it, 

Touch it, bring it, pay it, watch it, 
Turn it, leave it, start - format it. 

Technologic. technologic. technologic. technologic. 
 

(Technologic – Daft Punk) 



9 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho procura obter uma compreensão melhor acerca da socialidade em 
ambientes gráficos multiusuário online (AGMUO). Através da adoção da adaptação da 
etnografia ao ciberespaço espera-se entender a cibersocialidade no Second Life, tomando 
como referencial o modo como o sujeito se insere nesse processo sociocultural instaurado na 
sociedade contemporânea. Para fins de análise entende-se a socialidade a partir do sujeito, 
como sendo decomposta em três momentos: a criação do avatar, a relação do sujeito com o 
“eu”; as escolhas dos ambientes, a relação do sujeito com o mundo, e a interação, a relação do 
sujeito com o outro. Através de uma perspectiva etnográfica, verificou-se que as relações 
estabelecidas pelos sujeitos no ciberespaço raramente superam as características apontadas 
por Maffesoli, sendo relações impregnadas de hedonismo, presenteísmo e efemeridade. Mais 
que isso, o estudo aponta as formas como esse processo fica evidente nas relações online. 
Assim, balizam-se traços das novas configurações da sociedade contemporânea, não 
restringindo o conhecimento adquirido apenas ao Second Life. 
 

Palavras-chave: Socialidade. Cibersocialidade. Sujeito online. Ambiente gráfico. Second 

Life. 

 

ABSTRACT 

 

This study seeks a better understanding about the sociality in multi-user online graphical 
environments (MUOGE). Through the adoption of the adaptation of ethnography to 
cyberspace expected to understand the cybersociality in Second Life, taking as reference the 
way the subject is within the sociocultural process introduced in contemporary society. For 
analysis purposes, the subject's sociality is known as being decomposed into three phases: the 
creation of the avatar, the subject's relation with the "self", the choices of environments, the 
subject's relation with the world, and interaction, the subject's relation with the other. Through 
an ethnographic perspective, it was found that the relations established by the subjects in 
cyberspace rarely outweigh the characteristics pointed out by Maffesoli, being saturated 
relations of hedonism, presenteeism and ephemerality. More than that, the study points out the 
ways in which this process is evident in online relationships. Thus, are guide traces of the new 
configurations of the contemporary society, not restricting the acquired knowledge only to 
Second Life. 

 

Keywords: Sociality. Cybersociality. Online subject. Graphical environments. Second Life. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Atualmente, já é lugar-comum em inúmeras pesquisas da comunicação dizer que 

novas tecnologias da comunicação inserem, na sociedade contemporânea, imaginários sociais, 

agora, essencialmente, estabelecidos no relacionamento do homem com a técnica. Tais 

imaginários conferem aos sujeitos, novas formas de ser, agir, até mesmo, apreender o mundo 

a sua volta e relacionar-se com o “outro”. 

 Contudo, a repetição indisciplinada da verificação desse processo sociocultural pós-

moderno, aliada a julgamentos de caráter valorativo em relação às expectativas daquilo que a 

técnica possa vir a fazer pelo homem e a ele, não nos induz a conhecimentos relevantes. Sabe-

se de fato que o processo se configura nos dias atuais, logo, o interessante é voltar às atenções 

das pesquisas na área para o modo como esse processo acontece. Se a pesquisa busca o 

entendimento dos processos sociais de forma a garantir conhecimento e, conseqüentemente 

algum controle dos mesmos, o importante aqui é entender a construção da ação de modo a 

verificar os constituintes articulados em torno dela. 

 É inegável considerar que, desde os tempos primordiais, o homem constrói uma 

relação social a partir da técnica. A evolução da oralidade à escrita já acarretou mudanças 

profundas na sociedade, como a possibilidade do homem de registrar sua história. Portanto, o 

computador, a internet e todos os elementos da cibercultura não inauguraram um novo 

processo a ser entendido, eles estabeleceram uma nova configuração de um processo já 

existente, assim, o que ocorre com o objeto de estudo, não é uma origem, e sim, uma mutação 

na forma como se dá. 

 Além disso, não é só a tecnologia que evolui, mas, a própria organização social vem se 

modificando ao longo dos anos, desta forma, podemos ousar cogitar que uma sociedade de 

anos atrás iria operar de modo diferente do atual as mesmas tecnologias. Hoje, social e 

tecnológico imbricam-se de maneira que um estabelece e é estabelecido pelo outro. Na 

contemporaneidade, valores sociais mudaram, de mesmo modo, que a tecnologia mudou 

nossa percepção de tempo e espaço. E é das articulações entre essas mutações que se 

configura o ambiente pós-moderno com suas características, como o predomínio da 

superficialidade. 

 No contexto da pós-modernidade, as formas sociais adaptam-se a essa ambiência 

instaurada por novos valores e percepções. E é a essas formas transmutadas que Maffesoli vai 

chamar de “socialidade”. Tais modos de agir serão, extremamente, marcados por uma 

fugacidade e inconstância e, nem mesmo os laços institucionais da sociedade contemporânea 
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irão esquivar-se destas características. Grande parte dessas mutações está a acontecer 

fortemente nos espaços simbólicos gerados pelas novas tecnologias, ou seja, no ciberespaço. 

Através das tecnologias, os homens potencializam esses elementos constituintes da 

socialidade, motivando o surgimento da cibersocialidade, enquanto apropriação social da 

técnica. 

 Considerando o sujeito como a menor unidade de uma sociedade, esse trabalho se 

propõe a entender como se configura o processo de cibersocialidade na atualidade, tendo 

como ponto referencial o sujeito em interação. Até mesmo porque qualquer fenômeno social 

tem sua origem nos sujeitos que irão compor-lhe, visto que é o homem que tem a capacidade 

de ativar ou não, gerar ou não, quaisquer ações sociais. 

 Adota-se como método para o desenvolvimento do trabalho de pesquisa a adaptação 

da etnografia ao ciberespaço. Opta-se por essa metodologia por entender que os espaços 

online podem ser entendidos através do método da observação sistemática, além da própria 

experimentação por parte do pesquisador. Além disso, a etnografia possui uma natureza 

adaptativa ao objeto de estudo muito pertinente ao estudo da comunicação e, sobretudo, da 

cibercultura. 

 Além disso, o objeto de estudo desse trabalho é o ambiente gráfico multiusuário online 

(AGMUO) Second Life. Apesar de muito questionado sobre a quantidade de usuários 

atualmente, o grande diferencial deste ambiente online é sua abundancia de elementos 

constituintes e a liberdade criativa que ele oferece a seus usuários, visto que, praticamente, 

tudo é customizável nele. 

 A análise da socialidade no Second Life parte da hipótese de que esta pode ser 

entendida através de três pontos principais, sendo eles: o avatar, como o sujeito se relaciona o 

eu; o ambiente, como o sujeito se relaciona com o mundo; e a interação, como o sujeito se 

relaciona com o outro. Considerando que as três são relações de dupla via. Diante disso, o 

estudo objetiva a entender essas relações do sujeito com o eu, o mundo e o outro a fim de 

apreender um conhecimento mais amplo a cerca da cibersocialidade. 

 Então, no capítulo 2, inicia-se uma contextualização do ciberespaço, para 

posteriormente, pensar os ambientes voltados a simulações e por último, explica-se o objeto 

de estudo, propriamente, o Second Life. No capítulo 3, em um primeiro momento, traçam-se 

as características da socialidade da sociedade contemporânea, depois, debruça a discussão 

sobre a apropriação social da tecnologia como cibersocialidade e finalmente, trata-se das 

novas configurações do sujeito na cibersocialidade. Já, no capítulo 4, articulam-se 

considerações de diversos autores e as adaptações da metodologia (etnografia virtual) que fora 



15 

 

utilizada no desenvolvimento empírico desta pesquisa. No capítulo 5, primeiramente, 

relaciona-se os episódios mais significativos da observação descritivo-exploratória e, em um 

segundo momento, traz-se ao texto, as percepções dos usuários, obtidas através das 

entrevistas. Finalmente, no capítulo 6, fazem-se as considerações finais sobre o processo de 

socialidade no ambiente gráfico online do Second Life. 
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2 OS NOVOS CONTEXTOS DE BITS 

2.1  INTERNET E NOVO MUNDO 

 

O deslumbre pelo incógnito e a necessidade de circunstâncias inovadoras levam cada 

vez mais pessoas a imergirem nas mais diversas experiências da vida. Em paralelo a isso, o 

advento das tecnologias digitais tem trazido um sem-fim de instrumentos que são 

incorporados ao cotidiano das pessoas, tais como: computadores, telefones celulares, 

terminais de banco, smartphones1, ipads2

Desde que a comunicação humana passou a gozar de alternativas inéditas, com o 

advento dos computadores, estudiosos empenharam-se em apontar as novas tecnologias como 

construtoras de uma cultura e fomentadoras de estratégias de interação social. Não que outras 

tecnologias, como a própria evolução da oralidade para a escrita, não tenham tido reflexos 

significativos na sociedade humana, contudo, muitos desses estudiosos costumam defender 

que o computador e a internet implicam em mudanças extremamente incomuns às outras 

tecnologias. Cada dia mais, permutada ao dia-a-dia das pessoas, a tecnologia tem um boom 

exponencial nas distintas formas de relacionamentos, conhecimentos, negócios e em outras 

partes da vida.  

, etc. Assim, pode-se observar, nas sociedades e nos 

mais variados segmentos dessas sociedades, a apropriação cotidiana dessas tecnologias 

digitais.  

Contudo, ao considerarmos que “a técnica desempenha um papel fundamental na 

formação do homem” (LEMOS, 2002, p. 31), poderemos concordar com a tese defendida por 

Gilbert Simondon (1954), na década de 50, na qual o autor argumenta que a tecnologia está 

permanentemente ligada a sociedade, pois a mesma faz parte da cultura, já que ela é 

constitutiva do homem. Assim como Simondon, Lemos (2002) também defende que o 

desenvolvimento tecnológico é algo que permanece em uma perene interação com o 

imaginário social, afetando assim as formas como as pessoas estabelecem relações com os 

mais diversos aspectos da vida. Turkle ainda caracteriza essa relação como uma relação 

construída em múltiplas vias e sentidos, na qual “nós construímos as nossas tecnologias, e as 

nossas tecnologias constroem-nos a nós e aos nossos tempos. Os nossos tempos fazem-nos, 

                                                           
1 Telefone celular com funcionalidades avançadas que podem ser estendidas por meio de programas executados 
no seu sistema operacional. 
2 Um computador completo contido inteiramente em uma tela sensível ao toque que utiliza uma caneta ou dedo 
como o principal dispositivo de entrada, em vez de um teclado ou mouse. Foi projetado e desenvolvido pela 
Apple. É particularmente comercializado como uma plataforma para mídia áudio e visual, tais como livros, 
periódicos, conteúdo de web, filmes, música e jogos. Tem cerca de 680 gramas e foi lançado em abril de 2010. 
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nós fazemos as nossas máquinas, as nossas máquinas fazem os nossos tempos” (TURKLE, 

1997, p. 68). 

 Segundo Lemos (2002), ao longo da história dessa relação humanidade-tecnologia, 

podemos pensar em três grandes fases: a fase da indiferença (até a Idade Média), a fase do 

conforto (modernidade) e a fase da ubiqüidade (pós-modernidade). Até a Idade Média, a 

técnica está imersa num contexto superior que a priva de um estatuto diferenciado. Já na 

Modernidade, a técnica coloca o homem como organizador e administrador do racional do 

mundo, tendo assim uma primeira libertação da “dimensão global” e passam a adquirir 

estatuto. Mas é com o fim da “fase do conforto” e com o surgimento das novas tecnologias 

que se instaura a terceira fase, na qual a tecnologia permite ao homem “escapar do tempo 

linear e do espaço geográfico” (LEMOS, 2002, p. 57). 

Assim, na sociedade atual, “a tecnologia contemporânea é um dos fatores mais 

importantes de formação da socialidade contemporânea” (LEMOS, 2002, p. 93-94). Isso fica 

evidente quando Turkle afirma que: 

 
Sentir o desejo de passar algum tempo a sós com o seu computador [é] algo que já 
não pod[e] ser atribuído exclusivamente [...] “a rapazitos de calções curtos com 
réguas de cálculo”. O número de pessoas envolvidas [é] cada vez maior [...] um 
número crescente de pessoas sent[e] o apelo do computador como uma extensão do 
eu (TURKLE, 1997, p. 162). 

 

Na sociedade contemporânea, “os computadores adquiriram [...] um estatuto 

primordial [...] de veículos para novas formas de conhecimento” (TURKLE, 1997, p. 69-70). 

Assim, potencializam um novo modo como as pessoas se constituem e estabelecem as suas 

relações, acarretando alterações significativas, propiciando a emergência de outras formas 

sociais. Dadas mudanças instituem um processo no qual “configura-se [...] uma nova 

dimensão psicossocial para o homem que [...] vive agora a transformação da politeia em 

techné” (SODRÉ, 2002, p. 160). Pois, à idéia original de Aristóteles de uma vida decomposta 

em bios theoretikos (vida contemplativa), bios apolaustikos (vida prazerosa) e bios politikos 

(vida política), podemos acrescentar, na contemporaneidade, uma quarta esfera existencial do 

homem, a vida tecnologicamente estabelecida, na qual o diálogo da politeia é substituído pelo 

discurso tecnológico, o quarto bios, o bios virtual ou a techné.  

Seguindo a linha de pensamento de Turkle (1997), devemos lembrar que os 

computadores garantem esse “poder” culturalmente estabelecido, através de seus usuários, 

tendo em vista que isso não seria possível caso “as pessoas não estivessem a apaixonar-se 

pelas suas máquinas e pelas idéias que as máquinas veiculam” (TURKLE, 1997, p. 71). Por 
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isso, é válido ressaltar que os diferentes sujeitos se apropriam de diversas formas da máquina, 

personalizando e adaptando seu uso, por meio das diferentes formas que ele as vê através de 

sua herança pessoal, histórica e cultural. 

Todavia, a “cultura modernista do cálculo” que antevia um significado do 

computador na vida das pessoas, na década de 70, é superada por “uma cultura pós-

modernista da simulação” (TURKLE, 1997, p. 28). Esse movimento de superação refletiu 

“naquilo que os computadores fazem por nós e naquilo que ele nos fazem a nós – às nossas 

relações e às nossas formas de pensar acerca de nós próprios” (TURKLE, 1997, p. 32). 

Inicialmente, tais modificações surgem sem ameaçar a singularidade do ser humano, pois o 

computador passou “a ser encarado como apenas mais um eletrodoméstico”, como uma 

reafirmação da fronteira entre a pessoa e a máquina. Entretanto, “é hoje evidente que as 

fronteiras são tudo menos estáveis” (TURKLE, 1997, p. 119). 

É válido lembrar que, há quarenta anos, pesquisadores contratados para desenvolver 

uma rede para a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada do Departamento de Defesa dos 

Estados Unidos criaram a ARPANet, precursora da internet. A demanda era criar um sistema 

de interconexões entre computadores que pudesse manter-se em operação com redundância de 

armazenagem de dados e de processamento mesmo que vários nós fossem destruídos e os 

métodos de transmissão de dados usados deram origem ao TCP/IP – o conjunto de protocolos 

universal de transporte de dados da internet. Assim, a internet começou nos EUA, em menos 

de meio século, como uma rede doméstica acadêmica com motivação inicial militar e, não 

como a conhecemos hoje. No entanto, a generalização da internet ocorre a partir da 

“explosão” de crescimento iniciada em 1994 com o início do uso comercial em grande escala 

do protocolo HTTP3 para a montagem de sites WWW4

Assim, cria-se o sistema de redes da internet, “como um cérebro, auto-regulado, sem 

ninguém a controlá-lo, que se limita a crescer com base em associações semelhantes às que 

uma criança faz” (TURKLE, 1997, p. 65-66) e espaço onde milhares de pessoas são inseridas. 

A esse novo ambiente, convencionou-se chamar “ciberespaço”, nome utilizado por Willian 

Gibson para narrar a “sensação de “entrada” ou de imersão do usuário na dimensão simulativa 

.  

                                                           
3 Hypertext Transfer Protocol (Protocolo de Transferência de Hipertexto) é um protocolo de comunicação 
utilizado para sistemas de informação de hipermedia distribuídos e colaborativos. Seu uso para a obtenção de 
recursos interligados possibilitou o estabelecimento da World Wide Web. 
4 A World Wide Web ("Rede de alcance mundial", também conhecida como Web) é um sistema de documentos 
em hipermídia que são interligados e executados na internet. 
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das telecomunicações e da mídia” (SODRÉ, 2002, p. 128), na sua famosa novela Cyberpunk, 

Neuromancer5

Podemos perceber que a internet: 

. 

 
É uma reconfiguração realística do mundo por homologação de imagens adrede 
elaboradas, com o acréscimo da interatividade: a interface cria uma outra realidade 
cultural, que outorga ao usuário um nível de controle da ação e o coloca 
simulativamente no cenário midiático (SODRÉ, 2002, p. 146). 

 

Nesse contexto surge o estudo da cibercultura enquanto uma “forma contemporânea 

da técnica que joga com os signos desta tecno-natureza construída pela astúcia da tecnocracia. 

É, ao mesmo tempo, ruptura e continuidade” (LEMOS, 2002, p. 21). Se na Modernidade, o 

computador se apresenta como “uma tela onde se projetavam preocupações de natureza social 

e política” (TURKLE, 1997, p. 62), atualmente, ele representa um “meio que corporiza as 

nossas idéias e expressa a nossa diversidade (TURKLE, 1997, p. 44), que está a “alterar a 

forma como pensamos, a natureza da nossa sexualidade, a organização das nossas 

comunidades e até mesmo a nossa identidade” (TURKLE, 1997, p. 11). Deste modo, 

podemos perceber aquilo que Soriano considera como o “papel determinista do contexto 

social na configuração das interações”6

Sodré defende que, já no século XX, a mídia linear (fotografia, cinema, rádio, 

televisão) tem produzido uma dimensão virtual externa ao indivíduo. Esse pensamento é 

defendido também por McLuhan, no seu livro “Galáxia Gutenberg” (1962), onde o autor 

comenta “da complexidade dos media e das tecnologias da comunicação mostrando como 

estas alteram, e mesmo moldam, nossa maneira de ver e interpretar o mundo” (LEMOS, 2002, 

p. 17), assim, fala-se no redimensionamento do real. Contudo, “redimensionar não significa 

necessariamente “aniquilar” o real, mas certamente alterar ou distorcer [...] os seus modos 

tradicionais de representação” (SODRÉ, 2002, p. 144). 

 (SORIANO, 2007, online) 

No entanto, Lemos (2002) considera que a chegada dos novos media implicam numa 

“revolução digital”, na qual as principais características são “a passagem do mass media [...] 

para formas individualizadas de produção, difusão e estoque da informação” (LEMOS, 2002, 

p. 73), o que substitui a hierarquia um-todos, disposta pelas mídias lineares, por uma 

multiplicada forma rizomática, ou seja, a comunicação todos-todos. Além disso, o autor 

comenta que, no ciberespaço, “a ação não obedece necessariamente a percursos determinados 

                                                           
5 GIBSON, Willian. Neuromancer. 1984 – O livro é uma das mais famosas novelas Cyberpunk, tendo sido 
publicado em 1991 no Brasil pela editora Aleph. 
6 Tradução feita do original: “papel determinista del contexto social en la configuración de las interacciones”. 
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a priori (a linearidade), mas pode ser feita por desvios, conexões, adições (links), como uma 

forma de passeio pelo espaço cibernético, como um flâneur digital, o ciber-flâneur7

Além disso, as tecnologias digitais permitem que, de onde estivermos, lancemos 

nosso olhar ajustado ao recorte da realidade pelo qual optamos em observar. Assim sendo, o 

ciberespaço se apresenta como um novo “bios, que é midiático, virtual, da vida como 

espectro, da vida como quase presença das coisas. É real, tudo o que se passa ali é real, mas 

não da mesma ordem da realidade das coisas” (SODRÉ, 2008, online). É valido ressaltar que 

se entende aqui este conceito de Aristóteles, o bios, como “a esfera existencial da vida ético-

social” (SODRÉ, 2008, online). 

” 

(LEMOS, 2002, p. 75). 

Na sociedade contemporânea, instaura-se “uma atitude sociocultural que se expande 

sobre uma natureza já dominada e transformada em bits e bytes, em espectros virtuais do 

ciberespaço” (LEMOS, 2002, p. 21). Sodré também nos traz a descrição dessa natureza 

espectral engendrada pela cibercultura nas palavras de um arquiteto que tenta explicar o 

ciberespaço como “uma cidade sem raízes em qualquer ponto definido na superfície da 

Terra... e habitada por sujeitos incorpóreos e fragmentados, que existem como coleções de 

alcunhas e agentes” (SODRÉ, 2002, p. 161-162). 

Apesar de caracterizada por uma natureza espectral, virtual, a cultura produzida pelas 

tecnologias, não deve ser relegada a um plano irreal, pois, como bem lembra Sodré: 

 
O real em si, como se sabe, é inexistente: o que há mesmo são efeitos de 
objetividade, a que costumamos chamar de “realidade” [...] toda e qualquer realidade 
só pode ser assim estabelecida com relação ao sujeito humano, colocando-se este 
último no centro da definição do real e do potencial (SODRÉ, 2002, p. 123). 

 

O autor ainda coloca que no contexto sócio-técnico atual, a dinâmica de realização 

do real é deslocada para dispositivos de tecnologia, desta forma, o virtual configura-se 

independente do sujeito humano. Já no final da década de 80, Jacobelli considera que “virtual 

é o que não existe, mas ao mesmo tempo existe a mais” (apud SODRÉ, 2002, p. 146-147). 

Nesse contexto onde a máquina é colocada como protagonista da realização do real, a idéia 

passa a se configurar enquanto realidade autônoma e concreta, de tal modo que o virtual surge 

                                                           
7 O termo "flâneur" vem do substantivo francês que significa "andarilho", mas tem origem no verbo francês 
"flâner", que significa "passear". Charles Baudelaire desenvolveu um significado derivado do flâneur, como 
"uma pessoa que caminha pela cidade a fim de experimentá-la". Devido o uso do termo e teorização por 
Baudelaire e outros pensadores em áreas, como econômica, cultural, literária e histórica, a idéia do flâneur 
acumulou um significado importante, enquanto um referencial para a compreensão de fenômenos urbanos e 
modernidade. 
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como “uma espécie de platonismo distorcido [...] por atribuir às idéias a impressão de 

realidade objetiva” (SODRÉ, 2002, p. 130).  

O filósofo francês Pierre Lévy ainda levanta a possibilidade de entender o 

ciberespaço como “o sistema ecológico do mundo das idéias, uma noosfera abundante, em 

transformação acelerada, que começa a tomar o controle do conjunto da biosfera e a dirigir 

sua evolução aos seus próprios fins” (LÉVY, 2002, p. 14), refletindo assim esse 

desprendimento da natureza virtual, espectral, imaterial do ciberespaço da noção de 

irrealidade. 

Ainda de acordo com Lévy, podemos entender que: 

 
A internet é um espaço de comunicação propriamente surrealista, do qual “nada é 
excluído”, nem o bem, nem o mal, nem suas múltiplas definições, nem a discussão 
que tenta separá-los sem jamais conseguir. A internet encarna a presença da 
humanidade a ela própria, já que todas as culturas, todas as disciplinas, todas as 
paixões aí se entrelaçam. Já que tudo é possível, ela manifesta a conexão do homem 
com a sua própria essência, que é a aspiração à liberdade (LÉVY, 2002, p. 14). 

 

Assim essa nova mídia nos coloca em um processo de aceleração, no qual ocorre 

uma abolição do espaço delimitado pelas fronteiras geopolíticas e do tempo linear e 

cronológico que podem ser entendidos como pilares estruturantes da Modernidade ocidental.  

Desta forma, “a reorganização tecnológica das operações de pensamento estende o seu campo 

de metaforização até o dos simulacros sinestésicos” (SODRÉ, 2002, p. 145), modificando a 

forma como o sujeito posiciona-se no mundo. 

Contudo, o também filosofo francês Paul Virilio considera que a era digital instala-se 

como algo danoso ao ser humano, pois ao favorecer a “quebra” destes paradigmas modernos, 

beneficia a perda da “noção de realidade”, além de que, no ciberespaço, a extraordinária 

quantidade de informação é mobilizada através da instantaneidade fazendo assim com que as 

ações baseiem-se pelo reflexo e não pela reflexão e contextualização, que o sujeito pratica 

através de sua herança sociocultural. O autor defende que ao invés de retirar o usuário da 

passividade diante a informação, “o usuário contemporâneo das tele-tecnologias tornou-se um 

receptor passivo, tendo que responder a estímulos imediatos. Isto causaria uma compreensão 

parcial das situações às quais ele está exposto” (LEMOS, 2002, p. 78). 

No entanto, “o que mobiliza o imaginário social da cibercultura é essa virulência da 

informação”, agora não mais submetida à linearidade típica das mídias tradicionais. Além 

disso, é “por esta atitude virulenta, presenteísta e comunitária que a vida social 
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contemporânea evita sucumbir ao deserto da técnica” (LEMOS, 2002, p. 80), assim 

adquirindo o contexto sócio-técnico que caracteriza a cibercultura contemporânea. 

Não obstante, a tecnologia digital cada vez mais se entremeia ao cotidiano do sujeito 

contemporâneo, vivemos num mundo onde é praticamente impossível se manter indiferente 

ou alheio a elas, ou ainda, como afirma Lemos: 

 
a tecnologia propaga-se a uma enorme velocidade, infiltrando-se tanto em objetos do 
quotidiano como no corpo humano, em um movimento incessante de 
miniaturização, de estetização, de automação e autoregulação As novas tecnologias 
parecem caminhar  para uma forma de onipresença, misturando-se de maneira 
radical e quase imperceptível ao nosso ambiente cultural através do devir micro 
(tornar-se invisível) e do devir estético (tornar-se belo). Este movimento vai [...] 
aproximar a tecnologia contemporânea do prazer estético e do compartilhamento 
social (LEMOS, 2002, p. 19). 

 

Aqui a metáfora, evocada com muita destreza por Sodré (2002, p. 155), da cinta de 

Moebius8

 

 para descrever a relação entre o ciberespaço e o resto da vida é extremamente 

pertinente, tendo em vista que as fronteiras entre os dois se esmaecem cada vez mais. “O 

virtual é um outro plano, torcido, espectral, mas sem dúvida em continuidade (replicante ou 

clonante) com a realidade atual” (SODRÉ, 2002, p. 155). Todas essas revoluções afetam o 

indivíduo nas mais diversas camadas da sua constituição, assim surge o protagonista da 

contemporaneidade. Ou ainda segundo Sodré: 

se percebe cada vez mais [...] no cotidiano individual e social, graças às tecnologias 
da comunicação, que tornam os indivíduos permeáveis a modos variados de 
inteligibilidade do real, a novas formações discursivas, modificadoras dos padrões 
estabelecidos de socialidade, mas também às narrativas ou os textos que tanto 
interpretam quanto constituem, por reforço de credibilidade, as instancias de 
enunciação de um centro subjetivo no ser humano, a crença na absoluta realidade de 
uma vida interior (SODRÉ, 2002, p. 152). 

 
Nesse contexto, percebemos que “o ciberespaço não é redutível a linhas de código, 

fragmentos de informação ou sinais elétricos” (TURKLE, 1997, p. 61), até mesmo porque a 

relação que se dá entre as “formas ciber” e os conteúdos da vida social contemporânea pode 

ser caracterizada por um estilo “dialógico” (LEMOS, 2002, p. 97). Então, “pode-se hoje 

perceber que esse ciberespaço parece muito mais para além das fronteiras online/offline; 

fronteiras aparentemente mais fluidas, mais porosas; duas realidades que já não apenas se 

complementam, mas que se misturam, se confundem em uma só realidade complexa” 

(SEGATA, 2007, online). 

                                                           
8 Uma superfície com uma única face e uma única borda, obtida pela colagem das duas extremidades de uma 
fita, após efetuar meia volta numa delas. Tem a propriedade matemática de ser um objeto não orientável. 
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Assim, as tecnologias digitais colocam o sujeito em uma sociedade contemporânea 

que é marcada por “poderes de transcendência e de controle simbólico do espaço e do tempo” 

(LEMOS, 2002, p. 57), como a telepresença, os mundos virtuais, o tempo instantâneo, a 

abolição do espaço físico. Portanto, cria-se um ambiente onde: 

 
seres humanos e dispositivos tecnológicos literalmente convergem em termos de 
pensamento num espaço não mais linear [...] e sim caótico, sem flecha do tempo [...] 
Nesse espaço, uma tecnoconsciência global, informação é objeto; idéia é um 
incorporal, um extra-ser; linguagem ainda pode ser vista como consciência 
realizada, desde que aí se incluam bits e fluxos informacionais (SODRÉ, 2002, p. 
160). 

 
Com a instauração da cibercultura na contemporaneidade, nos ambientes online, os 

usuários se vêem no limite tênue entre o real e o virtual. Constantemente, tomados por uma 

insegurança, reinventam-se a si mesmos conforme progridem pelo terreno volátil do 

ciberespaço. Todo esse processo levanta questões sobre estarmos “buscando, pelas 

tecnologias, uma nova forma de agregação social (eletrônica, efêmera e planetária)” 

(LEMOS, 2002, p. 94). Ainda mais, que “hoje em dia, as pessoas começam a aceitar a noção 

de que os computadores podem expandir a presença física dum indivíduo” (TURKLE, 1997, 

p. 29). 

Deste modo, podemos pensar que a configuração técnica da cultura pós-moderna trata-

se de uma conseqüência da “sinergia entre o tecnológico e o social” (LEMOS, 2002, p. 17) se 

caracterizando como uma “apropriação simbólica e social da tecnologia” (LEMOS, 2002, p. 

96). De tal modo que toda euforia que envolve a comunicação mediada por computador e as 

idéias, veiculadas pela tecnocultura atual, de acesso a inúmeras fontes de dados, “implica um 

“enredamento” mental e emocional, que esconde a real imobilidade corpórea” (SODRÉ, 

2002, p. 162). Tal enredamento se dá essencialmente, porque, no contexto atual onde o espaço 

se reduz e as coisas se fecham, o ciberespaço oferece ao sujeito “uma chance de 

experimentação inexistente no resto da vida, no R-V” (TURKLE, 1999, p. 118). Assim, 

Turkle caracteriza a pós-modernidade, em relação aos computadores, enquanto constituintes 

da nova sociedade, como: 

 
Quando os videogames eram invenções ainda muito recentes, descobri que o poder 
absorvente das suas telas corria muitas vezes de par com a fantasia do encontro de 
intelectos entre o jogador e o programa por trás do jogo. Hoje, o programa 
desapareceu; entramos no mundo da tela da mesma da forma que Alice atravessou o 
espelho. Nos jogos de simulação atuais, as pessoas descobrem-se a si mesmas em 
novos cenários, muitas vezes exóticos. As mentes que encontram são reflexos sua 
própria mente (TURKLE, 1997, p. 44). 
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Portanto, na contemporaneidade, através dos usos sociais das novas tecnologias, 

instaura-se toda “cultura ciber”. Sendo que “a raiz “ciber” tem origem no grego kubernetes (a 

arte do controle, da pilotagem, do governo)” (LEMOS, 2002, p. 20). Contudo, é inevitável 

considerar que a cibercultura atual não parece estar sendo dominada por um “Big Brother”, 

como do romance 19849

Historicamente, podemos sintetizar a história da cibercultura como: 

, de George Orwell. Até mesmo porque as formas ciberculturais irão 

manter uma relação muito mais complexa com inúmeros aspectos da vida social.  

 
Ela nasce nos anos 50 com a informática e a cibernética, começa a se tornar popular 
na década de 70 com o surgimento do microcomputador e se estabelece 
completamente nos anos 80 e 90: em 80 com a informática de massa e em 90 com as 
redes telemáticas, principalmente com o boom da internet (LEMOS, 2002, p. 18). 

 

Hoje em dia, é simplista demais pensar no ciberespaço como um extra-lugar, para 

além da realidade, pois cada dia mais pode-se perceber “o ciberespaço pelas ruas, as ruas pelo 

ciberespaço, se entrelaçando, participando entre si, se confundindo” (SEGATA, 2007, online). 

Assim, estudar as novas configurações sociais online se mostra como forma inédita de 

entender a sociedade das tecnologias digitais. 

 

2.2 MUNDOS DE IMAGINAÇÃO E CÓDIGOS 

 

O desenvolvimento das tecnologias digitais e, conseqüentemente, do ciberespaço criou 

um ambiente propício para o incremento de inúmeras formas inéditas de agregações sociais. 

Cada dia, nos vemos frente a uma maior diversidade de redes sociais online, sites e portais 

diferentes, enfim formas sociais potencializadas pela internet. Dentre elas, podemos 

considerar os ambientes gráficos multiusuários online (AGMUO), enquanto estágio evoluído 

dos multi-user domain (MUD10

Considera-se os AGMUO como um estágio superior aos MUD, tendo em vista que 

eles surgem do progresso combinatório entre jogos de computador da década de 1980, em 

), como “uma das principais comunidades virtuais existentes 

hoje no ciberespaço” (LEMOS, 2002, p. 160) 

                                                           
9 ORWELL, George. 1984. 1949. – Sendo a obra mais conhecida do autor, é considerado um clássico romance 
distópico. 
10 RPG (jogo de interpretação de papéis) multijogadores, nos quais, os jogadores assumem o papel de uma 
personagem e recebem informações textuais que descrevem salas, objetos, outras personagens e criaturas 
controladas pelo computador, em um mundo virtual. Eles podem interagir com outros jogadores e personagens 
digitando comandos. Normalmente, é executado em um servidor na internet ou em um bulletin board system 
(BBS), que é um sistema informático que permite a conexão via telefone a um sistema através do seu computador 
e interagir com ele, tal como hoje se faz com a internet. 
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especial os da série Ultima e os produzidos pela empresa SSL juntamente com a TSR (Tactical 

Strategies Rules), jogos reais de interpretação de papéis (RPG) e, afinal, os MUD.  

Os MUDs são ambientes de simulação que se pode acessar através da internet, eles 

não possuem interfaces avançadas ou grandes tecnologias gráficas. Essencialmente, a 

interação com o ambiente se dá por meio de comandos textuais, assim, os usuários agem 

“construindo universos ficcionais através das palavras escritas, criando um ambiente lúdico-

imaginário com múltiplos usuários” (LEMOS, 2002, p. 160). 

Atualmente, o nome é entendido como “Multi-User Domains”, no entanto, 

historicamente, o nome adotado era “Multi-User Dungeon”, devido ao fato de os programas 

terem se originado do “Dungeons and Dragons”, o role playing games ou jogo de 

desempenho de papéis famoso. Segundo Lemos (2002, p. 160), eles foram criados no início 

da década de 80, por Roy Traubshaw e Richard Bartle na Universidade de Essex, na 

Inglaterra. 

Ao colocarmos lado a lado os dois tipos de ambiente, notamos que a descrição, feita 

por Falcão é facilmente aplicável a ambos. O pesquisador ao caracterizar os MMORPG11

 

, 

discorre sobre um ambiente: 

onde cada usuário se conecta a partir de seu próprio computador e interage com 
tantos outros, que através de seus computadores conectam-se a um servidor 
dedicado que estabelece regras – regras sólidas de comportamento e convivência – e 
que permite a criação de situações exclusivas ao mundo criado (FALCÃO, 2007, p. 
48) 

 

Além disso, podemos considerar que esses ambientes online não “criam mundos 

imaginários” (LEMOS, 2002, p. 161), e sim, são instituídos a partir da noção de “mundos 

imaginários”. Considerando que: 

 
O termo ‘mundo imaginário’ aqui se refere a um mundo autônomo e freqüentemente 
cuidadosamente engendrado que é diferente do mundo normal no qual nós vivemos. 
Tal mundo tem uma lógica e uma "realidade" próprias, mas esta lógica e realidade 
são diferentes da vivida diariamente no nosso mundo12

 
 (PARGMAN, 2003, p. 1). 

Ainda segundo Pargman (2003), os mundos imaginários se dividem em os ‘mundos de 

texto’, os ‘mundos de fantasia compartilhada’, e os ‘mundos de códigos’, que além de 

                                                           
11 Massively ou Massive Multiplayer Online Role-Playing Game ou Multi massive online Role-Playing Game, 
denonimação dada também aos RPG online para multiusuários. 
12 Tradução feita do original: “The term ‘imaginary world’ here refers to an autonomous and often carefully 
crafted world that is different from the ordinary world that we live in. Such a world has a logic and “reality” of 
its own, but that logic and reality is different from the everyday lived-in world”. 
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englobar jogos de RPG baseados em computador (MMORPG), ainda englobam os mundos do 

próprio código fonte dos computadores. 

Um grande exemplo dos ‘mundos de texto’ é aquele criado por Tolkien na trilogia “O 

Senhor dos Anéis”. No mundo criado pelo autor, há uma lógica interna fiel e controlável que 

permite ao leitor uma imersão no mesmo. Tal coerência é constitucional na realidade do 

mundo. Turkle revalida essa idéia ao afirmar que: 

 
Um escritor de ficção científica pode postular máquinas do tempo, viagem 
intergaláctica ou telepatia, mas não pode fazer isso arbitrariamente. [...] Você pode 
postular qualquer coisa, mas uma vez que as regras do sistema tenham sido 
definidas, é preciso aderir a elas escrupulosamente. Essas são as regras pra criar 
‘mundos regidos’. Esses mundos são conhecidos para qualquer programador de 
computador, e agora estão sendo passados para o futuro como conhecimento 
cultural, para toda uma geração de crianças13

 
 (TURKLE, 1984, p. 81). 

Já os “mundos de fantasia compartilhada” consistem basicamente dos RPG. Muitos 

mundos de RPG são inspirados em trabalhos de escritores como Tolkien, o que faz com que 

haja uma relação importante nas suas estruturas internas. Como Pargman pontua: 

 
As características de diferentes tipos de criaturas (...) e seu comportamento 
relacionado ao jogo, além de seus efeitos, são explicados com grande detalhe. O 
mesmo acontece para características do personagem e profissões. E saúde mental. E 
equipamento. E intervenção divina. E assim por diante. São a essas exposições - 
contidas em maciços livros de regras - que o jogador se apega quando um jogo é 
comprado. O que é comprado é um "sistema de jogo", isto é, um sistema 
operacionalizado para como um mundo (de fantasia) funciona em detalhes14

 

 
(PARGMAN, 2003, p. 2). 

Mundos de fantasia compartilhada são um exemplo de ficção interativa, que Biro trata 

como “obras literárias onde o leitor pode interagir com a narrativa enquanto ela está 

acontecendo, o que faz com que o leitor também faça parte do processo de criação da ficção” 

(BIRO, 2007, p. 1). Para o autor, “o raciocínio do leitor, provocado pelo conflito da narrativa, 

é uma parte essencial da ficção interativa. O modo com que o leitor interage com a obra afeta 

                                                           
13 Tradução feita do original: “A science-fiction writer is allowed to postulate time machines, intergalactic 
travel, or mental telepathy, but cannot do it arbitrarily. […] You can postulate anything, but once the rules of 
the system have been defined they must be adhered to scrupulouSLy. Such are the rules for creating ‘rule 
governed worlds’. They are known to every computer programmer and are now being passed on as cultural 
knowledge to a generation of children”.  
14 Tradução feita do original: “The characteristics of different types of creatures, (...), and their game-related 
behaviors and effects are laid out in great detail. The same is true for armor, weapons, magic spells and potions. 
The same is true for character traits and professions. And mental health. And equipment. And divine 
intervention. And so on. It is exactly such expositions – collected in thick rulebooks – which one gets hold of 
when a roleplaying game is bought. What is bought is a ”game system” i.e. an operationalized system for how a 
(fantasy) world works in detail”. 
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a narrativa decisivamente, ao invés de apenas interpretativamente” (BIRO, 2007, p. 1). Alves 

(2005, p. 113) defende que os jogos por si só já representam micro-sociedades virtuais, nas 

quais os sujeitos adotam papéis que navegam entre o real e o imaginário, operando, muitas 

vezes, como ambientes de ressignificação social. 

Voltando aos mundos dos computadores, aos “mundos de códigos”, nos deparamos 

com os mundos de fantasia baseados em computador, os MUD, nas palavras do próprio 

Pargman: 

 
poderia, possivelmente, constituir um mundo imaginário cativante, pois ele nos 
mostra não só um, mas dois mundos imaginário sobrepostos, ao bel-prazer do 
jogador, ao mesmo tempo. O primeiro mundo é o mundo de fantasia de um romance 
ou de um jogo de RPG, com sua própria história e suas regras para como magia, 
monstros, morte e recompensas funcionam. O segundo mundo, nunca longe demais, 
é o mundo sobreposto do sistema computadorizado (PARGMAN, 2003, p. 3)15

 
. 

Assim, podemos perceber que o autor fala dos “mundos de código”, para falar da 

própria linguagem de computador, os códigos que constroem os softwares. Desta forma, os 

“mundos de código” agem como um suporte para a criação de “mundos de fantasia”, MUDs, 

no caso, um tipo de mundo imaginário que pode ser criado através de código de computador. 

É válido ressaltar que, originalmente, o relacionamento não era a finalidade dos MUD, 

o mundo era gerado seguindo lógicas de perda e ganho, ou seja, regras e mecânicas 

específicas de “jogo”, como um objetivo a ser alcançado. Contudo, com o passar do tempo, 

foram gerados novos ambientes, nos quais, o objetivo era a interação, seja ela entre pessoas 

conhecidas, seja entre pessoas que viriam a se conhecer por meio desses novos ambientes. 

Esses espaços continuavam sendo chamados de MUDs. Turkle explica o equívoco: 

 
O termo “dungeon” permaneceu na cultura da alta tecnologia para designar um 
lugar virtual. Assim, quando eram criados espaços virtuais que muitos utilizadores 
de computadores podiam partilhar e onde podiam colaborar uns com os outros, tais 
espaços eram incluídos na categoria de “Multi-User Dungeon”, ou MUDs, um novo 
tipo de realidade virtual social (apud Alves, 2005, p. 112). 

 

Ainda assim, devemos ressaltar que neste trabalho trata-se de um AGMUO e não um 

MUD. Assim, em ambientes virtuais baseados em texto, são percebíveis as compensações 

criadas para substituir os traços que incidiriam do físico. Esse processo fica extinto nos 

AGMUO, que, ao contrário de outros sistemas de interação social baseados em texto, neles, 
                                                           
15 Tradução feita do original: “(A MUD) could possibly constitute a captivating imaginary world as is puts not 
just one, but two superimposed imaginary worlds at one’s disposal at the same time. The first world is the 
fantasy world of a novel or a roleplaying game with its own history and its own rules for how magic, monsters, 
death and rewards works. The second world never too far away is the underlying world of the computer system”. 
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além de escolher um nome para si, os usuários escolham seus corpos virtuais, bem como suas 

roupas, acessórios e outros símbolos de identidade. Essas descrições são detalhadas, 

consolidando as camadas de sentido, conferindo maior verossimilhança às representações e 

intensificando a relação entre o avatar e o sujeito. 

 

2.3 SECOND LIFE – DESCRIÇÃO GERAL DO OBJETO 

 

 O Second Life é um ambiente virtual tridimensional online desenvolvido e lançado no 

dia 23 de junho de 2003 pela empresa Linden Lab. Acessível através da internet, ele simula 

alguns aspectos da vida social do ser humano, por isso, seu nome, que significa, em inglês, 

“segunda vida”, pode ser interpretado como uma vida paralela à “primeira”, ou seja, uma vida 

além da principal, off-line. 

 O programa livre Second Life Viewer16

 A representação do espaço no Second Life pode parecer um pouco complexa para 

quem tem um primeiro contato com o ambiente online. Três conceitos são fundamentais para 

a elucidação sobre isso, sendo eles: o metaverso, o grid e as ilhas. Apesar de muitas vezes 

serem usados como sinônimos, inclusive durante este texto científico, os conceitos de 

metaverso e grid são essencialmente diferentes. O metaverso pode ser descrito como um 

mundo virtual de total imersão, que em 1992, é descrito por Neal Stephenson no romance 

Snow Crash

 insere seus usuários no metaverso do SL, onde 

podem interagir entre si através de avatares. Uma vez no mundo virtual, os residentes 

(denominação dada pelo próprio SL) podem conhecer outros residentes, participar de 

atividades individuais ou em grupo, criar e negociar propriedades e serviços virtuais, ou 

ainda, viajar através do mundo, o qual é chamado pelos usuários de “grid”. Sendo o grid 

separado em dois, conforme a idade de seus usuários. O Teen Grid é voltado a usuários de 13 

a 17 anos, enquanto maiores de 18 anos freqüentam o Main Grid. Quando um adolescente 

completa 18 anos, é transferido para o Main Grid, automaticamente. 

17

                                                           
16 O download do programa é disponibilizado gratuitamente no endereço: 
<http://secondlife.com/support/downloads/?lang=pt-br>  

. Nele humanos, como avatares, interagem em um ambiente tridimensional que 

usa a metáfora do mundo real. O termo “metaverso” é uma união entre a palavra “universo” e 

o prefixo grego “meta”, que significa "após" ou "o que ultrapassa, que engloba" e designa 

uma noção que sucede a uma outra (TURNER, 2004, online). Stephenson cunhou o termo 

como forma de denominar a sua visão de um ambiente de realidade virtual que seria produto 

17 Stephenson, Neal. Snow Crash. 1992. – Livro de ficção científica, baseado na literatura cyberpunk 
antecessora. 
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do desenvolvimento da internet. Ao aplicá-lo no contexto deste trabalho, o metaverso pode ser 

entendido como o universo onde o SL se desenvolve paralelamente ao mundo real, e onde se 

situam o grid e, conseqüentemente, as ilhas. Já o grid surge a partir da articulação entre as 

inúmeras ilhas. A palavra inglesa “grid” significa “grade, grelha” ou, mais aplicável neste 

caso, “rede”, ou seja, o grid é rede formada pelas ilhas inseridas no metaverso. As ilhas são 

todos e quaisquer lugares localizados no ambiente gráfico. Abaixo, esquematiza-se uma 

possível representação simbólica da “geografia” do lugar online do SL. 

 

Figura 1: Representação simbólica da “geografia” do lugar online do Second Life18

 

. 
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 O ambiente é construído através de um software de modelagem tridimensional 

baseado em formas geométricas simples. Isso facilita a criação de objetos por parte dos 

residentes, que, se utilizando a linguagem Linden de scripting juntamente ao software, podem 

                                                           
18 Representação desenvolvida pelo autor da monografia, a partir do estudo. 
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adicionar funcionalidade a esses objetos criados. No entanto, texturas e outros objetos, assim 

como animações e gestos, podem ser criados por meio de softwares externos ao SL. 

 Em 1999, o físico Philip Rosedale criou a Linden Lab. Seu foco inicial era desenvolver 

um hardware que permitisse uma total imersão de seu usuário em um mundo virtual. A 

companhia produziu um protótipo, com fins comerciais, que ficaria conhecido como “The 

Rig”. O aparelho consistia em um objeto metálico com vários monitores de computador que o 

usuário “vestia” em seus ombros e logo se transformou na idéia do software “Linden World”, 

no qual os usuários pudessem socializar-se em um ambiente tridimensional (LINDEN LAB, 

2002, online). Embora conhecedor do “metaverso” de Stephenson, Rosedale afirma que sua 

visão de mundos virtuais antecede a obra, e que fora construída a partir de breves estudos 

realizados por ele durante seus anos na Universidade de San Diego da Califórnia (DUBNER, 

2007, online). 

 Em meio a uma reunião com possíveis patrocinadores do programa, Rosedale 

percebeu o grande potencial do ambiente voltado à criação do usuário, assim, o SL tomou o 

caminho que segue, até hoje, dando certo (KOCK, 2008). Atualmente, isso é a principal 

característica responsável pelo sucesso e magnetismo do SL. Inclusive, em 2008, a empresa 

Linden Lab ganhou o 59º Annual Technology & Engineering Emmy Awards por fomentar o 

desenvolvimento de produtos online com conteúdos gerados por usuários (WINNERS, 2008, 

online).  

 Uma questão comumente discutida em torno do SL refere-se a uma possível 

classificação, ou mesmo, denominação do SL. Tal discussão se desenvolve a partir do fato de 

o SL apresentar dadas características específicas que o incluem e excluem de tais 

classificações. 

 Há quem considere o SL como “jogo”. No entanto, tal classificação pressupõe a 

existência de regras e mecânicas específicas, que não existem no mundo online. Além disso, 

ao contrário de um jogo tradicional, no SL, qualquer objetivo estipulado inexiste, sendo assim, 

absolutamente irrelevante falar em ganhar ou perder. 

 Outra forma de enquadrar o SL é como “talker” ou chat, entretanto, podemos afirmar 

que esta visão trata-se de uma forma muito simplista de análises. Pois, ao contrário dos 

talkers tradicionais, o ambiente online propicia uma ampla gama de possibilidades de 

interações, seja com outros usuários, seja com o ambiente. Como dito anteriormente, há a 

possibilidade do residente dedicar-se exclusivamente a atividades individuais, como a 

exploração do grid ou visitação de reproduções online de lugares famosos. 
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 A definição como “ambiente” ou “mundo” virtual parece ser a mais própria para 

responder “o que é” o Second Life. Pois, ao pensarmos os conceitos de “jogo” e “talker” 

ambos implicam em um objetivo (no jogo, o ganhar, e no talker, a conversa). Entretanto, o SL 

se coloca como um espaço no ciberespaço, no qual este objetivo é suprimido, ou melhor, é 

deixado em aberto, para que, assim como na grande parte do SL, o usuário defina, conforme 

seus desejos. 

 Essa liberdade criativa proporcionada pelo ambiente online é o grande diferencial do 

ambiente não-temático do Second Life.  O slogan "Seu mundo, sua imaginação" traz em si 

uma chamada para o usuário participar da construção do Second Life, sugerindo a liberdade 

criativa em todas as escalas, desde a customização dos avatares à criação de locais e objetos. 

 Na maioria dos AGMUO, a tematização do ambiente implica em uma limitação a 

liberdade do usuário de caracterizar seus avatares. Pois, as representações gráficas dos 

usuários são construídas a partir de opções escolhidas dentre um conjunto de alternativas 

previamente selecionadas. Além do mais, uma vez construída sua aparência, essa permanece 

inalterável durante toda sua existência. Isso faz com que "os avatares que habitam muitos 

AGMUO temáticos tendam a ser parecidos uns com os outros" (FRAGOSO; ROSÁRIO, 

2008, p.5). 

 Ao acessar pela primeira vez o ambiente do SL, o usuário tem que escolher sua 

aparência inicial dentre um número de alternativas, no entanto, já no tutorial básico, aprende-

se a modificar uma série de características. Não obstante, a aparência do avatar não é rígida, 

podendo ser modificada conforme o desejo do usuário. Vários itens que compõem o SL 

podem ser produzidos por seus residentes, isso se estende às texturas de peles e modelos de 

corpo, que são importados para o mundo online e são negociados ou distribuídos 

gratuitamente em vários lugares. Assim, os avatares podem tomar a forma que o usuário 

desejar (humana, animal, vegetal, etc.), demonstrando o diferente aspecto de total 

customização da representação gráfica. 

 Uma única conta de cadastro pode ser representada através de um único avatar, porém, 

um usuário poderá criar múltiplas contas para ser representado através de mais de um 

residente. Apesar de toda liberdade nessa representação, "grande maioria dos habitantes 

prefere manter a forma humana" (FRAGOSO; ROSÁRIO, 2008, p.6). Boa parte das texturas 

de pele disponibilizadas por usuários são verossimilhantes, com grande atenção a detalhes 

como sombras, saliências, cavidades, unhas, mamilos, pelos pubianos, etc. No caso da 

representação dos órgãos sexuais, são usados scripts especiais, que fazem com que reajam a 

estímulos. 
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 A comunicação ocorre via conversa local e mensagens instantâneas globais (chamadas 

de IM). A "conversa local" é utilizada para conversas "localizadas" e públicas, uma vez que, é 

visível a todos avatares presentes a certa distância. Já as mensagens instantâneas globais são 

utilizadas para conversas particulares entre dois avatares ou um grupo. As Ims são 

independentes de distâncias entre os avatares e podem, opcionalmente, serem enviadas por 

email, quando o usuário não está “logado”, embora o tamanho da mensagem seja limitado a 

4096 bytes (LLEMAIL, 2009, online). As mensagens privadas também são salvas, quando o 

residente está off-line, e enviadas quando ele “logar”. O chat público do SL suporta diversas 

escritas de idiomas e conjuntos de caracteres, tornando possível a seus usuários a conversa na 

sua língua materna. Alguns dispositivos criados por usuários se utilizam de serviços online de 

tradução para criar uma tradução automática da conversa, possibilitando a mesma entre 

usuários de línguas diferentes. A partir da versão 1.18.1.2, a conversa de voz foi 

disponibilizada, nas duas modalidades de conversa (pública e IM) (LINDEN LAB, 2007b, 

online). 

 Outro erro muito recorrente é o de considerar o Second Life como um programa de 

computador, pois, novamente voltamos a uma visão redutora. O SL engloba um programa 

“viewer” (também chamado de cliente), que é executado no computador pessoal do usuário, e 

alguns milhares de servidores, operados pela Linden Lab. A empresa disponibiliza programas 

clientes para os Windows 2000\XP\Vista\7, Mac OS X e a maioria das versões do Linux. No 

entanto, desde 2007, quando a empresa disponibilizou o viewer como “open source”, usuários 

tem criado novas versões que acabam por substituir as versões oficiais, visto que muitos 

“bugs” ou problemas, são corrigidos (LINDEN LAB, 2007a, online).  

 Há críticas ao Second Life Viewer quanto à inacessibilidade por parte de usuários que 

possuam deficiências que os impeçam de usar o mouse ou de enxergar (ABRAHAMS, 2006, 

online). No entanto, desde que o programa foi disponibilizado como “open source”, projetos 

de adaptabilidade são desenvolvidos, como o TextSL19, desenvolvido pela Universidade de 

Nevada (FOLMER et al, 2009), Helen Keller Day, SecondAbility Mentors, Club Accessible, 

Accessible Builds e Virtual Guide Dog, desenvolvidos pela Virtual Helping Hands20

                                                           
19 O download do programa é disponibilizado na versão beta no endereço: <http://textSL.org/> 

 e uma 

interface baseada em web acessível através de um leitor de tela, desenvolvido pelo IBM’s 

Human Ability and Accessibilty Center (CARTER, CORONA, 2008, online). Contudo, 

segundo FOLMER (et al, 2009), o maior obstáculo para a adaptação do SL à acessibilidade de 

20 Para mais detalhes sobre os projetos desenvolvidos pode-se acessar o site no seguinte endereço: 
<http://www.virtualhelpinghands.org/projects.htm>. 
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cegos é a falta de dados, como nomes e descrições, dos objetos virtuais.  O estudo chegou à 

conclusão que 32% dos objetos analisados no SL eram chamados de “objeto” e, estima-se, 

cerca de 40%, tenham nomes inexatos. 

 Em janeiro de 2008, residentes (incluindo "bots21

 

" utilizados para simular tráfico e 

melhorar a posição dos lugares nas buscas) gastaram um total de 28.274.505 horas online e, 

aproximadamente, 38.000 usuários logaram em algum momento (LINDEN LAB, 2009, 

online). Dois anos depois, em janeiro de 2010, 18 milhões de contas foram registradas, no 

entanto, não há dados sobre o uso regular (SECOND LIFE, 2010, online). A máxima 

simultaneidade registrada é de 88.200 pessoas no primeiro trimestre de 2009 (LINDEN LAB, 

2009, online). 

2.3.1 Os usos dos lugares no ambiente online 

 

 Para analisar os inúmeros usos e lugares existentes no ambiente gráfico do Second 

Life, novamente, devemos partir do grande potencial de customização e criatividade 

disponibilizado. A empresa Linden Lab provem aos seus usuários um ambiente comparável a 

um terreno vazio, onde eles poderão criar os mais diversos ambientes, nos quais o slogan 

utilizado deve ser lembrado, pois o usuário depara-se com a possibilidade de construir o “seu 

mundo”, tendo como limite “sua imaginação”.  

 No metaverso, nos deparamos com um sem-fim de lugares com os mais diversos fins. 

Desde paisagens fantásticas, como “Omega Point – Dark Fantasy Cyber Planet”, reproduções 

de lugares off-line, equivalentes a cidades e/ou monumentos, como em “México – Chichen 

Itza” e lugares criados exclusivamente para o ambiente online, como “Tribute ISland”. Mais 

que isso, podemos perceber que “o que se transcreve para dentro do AGMUO não é apenas a 

aparência dos ambientes, mas todo arcabouço social e cultural a eles associados” 

(FRAGOSO, ROSÁRIO, 2008, p.6), ou seja, o ambiente serve como contexto para o uso, 

sendo assim, inúmeros são os usos, assim como os ambientes. Abaixo, são apresentadas 

imagens das ilhas citadas. 

 

 

 

                                                           
21 Programas de computador, dotados de inteligência artificial, são capazes de vaguear pelo ciberespaço e 
interagir com os usuários. Eles auxiliam-nos na navegação, transmitem mensagens, e criam uma atmosfera geral 
de animação (Ver mais em TURKLE, 1997).  
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Figura 2: Imagens da Ilha “Omega Point – Dark Fantasy Cyber Planet”. 

 
 

Figura 3: Imagens da Ilha “México – Chichen Itza”. 

 
 

Figura 4: Imagens da Ilha “Tribute Island”. 

 
 

 Uma dessas possibilidades de usos é como comércio virtual, visto que há a existência 

de uma economia interna baseada na moeda própria, o Linden Dólar. Apesar de não haver 

taxa para criação de uma conta, o usuário que pagar taxas (US$9.95/mês, US$22.50/trimestre, 

ou US$72/ano) tem direito a melhor suporte técnico e receberá 30022

                                                           
22 Pagamento reduzido para contas novas, antigas seguem recebendo o pagamento original de 500 L$. 

 Linden Dólares por 

semana. No entanto, a maior parte dos usuários não vai além da conta básica. A moeda que 

também pode ser comprada com dinheiro real, apresentando uma cotação diária, pode ser 
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usada para negociar bens e serviços com outros usuários. Bens virtuais incluem edifícios, 

veículos, aparelhos, animações, roupas, peles, cabelos, jóias ou obras de arte, enquanto os 

serviços incluem desde organizadores de eventos e designer de avatares a dançarinos, 

jornalistas e acompanhantes (MAINLAND BRASIL, online). 

 Contudo, são poucos usuários que conseguem ter grandes lucros. Segundo dados 

divulgados pela Linden Lab (2010, online), cerca de 72.000 residentes ganharam algum 

dinheiro no SL, sendo que, aproximadamente 41.000 destes, lucraram menos de 10 dólares 

enquanto, apenas 223 acumularam mais de 5 mil dólares. Em março de 2009, durante um 

fórum online no SL, ficou conhecido que empresários do ambiente online do SL possuem 

lucros anuais superiores a 1 milhão de dólares (AU, 2009, online). 

 Outra aplicação do SL é como plataforma de educação e aprendizagem. Existem 

muitas regiões utilizadas com fins educacionais por faculdades, universidades, bibliotecas e 

entidades governamentais. Exemplos disso são os projetos Literature Alive! in Second Life23, 

usado no ensino da literatura inglesa, Languagelab24, empregado para o ensino da língua 

inglesa e Chemistry in Second Life (LANG; BRADLEY, 2009, online), utilizado no ensino da 

química. “Os instrutores dizem que a experiência de classe no Second Life é particularmente 

reforçada para alunos à distância. No Second Life, os colegas e o professor, não só 

comunicam-se em chats, pois eles efetivamente podem ver um ao outro - ou, pelo menos, seu 

avatar - na tela25” (LAGORIO, 2007, online). Uma pesquisa, financiada pela Fundação 

Eduserv, descobriu o desenvolvimento de atividades de ensino e aprendizagem que usam o 

Second Life em mais de 80% das universidades inglesas (KIRRIEMUIR, 2007, online). 

Segundo MICHELS (2008, online), “pelo menos 300 universidades em todo o mundo 

ministram cursos ou realizam pesquisas no SL26

 O Second Life é comumente usado para colaboração e pesquisa científica, como 

também para visualização de dados. Um continente chamado Scilands é voltado à ciência e 

tecnologia. Inicialmente, centrado no International Spaceflight Museum, hoje em dia, abriga 

”. Ainda devemos retomar o caso do 

Languagelab, que é um integrante do grupo de entidades educacionais que emergem para 

operar exclusivamente no ambiente online, fazendo uso da vantagem da plataforma para 

distribuir conteúdo a um vasto público por um baixo custo. 

                                                           
23 Mais informações no site: <http://collegeenglish.wikispaces.com/literaturealive>. 
24 Mais informações no site: <http://www.languagelab.com/en-gb/>. 
25 Tradução feita do original: “Instructors say the Second Life class experience is particularly enhanced for 
distance learners. In Second Life, classmates and instructor don’t just communicate in chat rooms; they can 
actually see one another — or, at least, digital alter egos — on screen.”. 
26 Tradução feita do original: “at least 300 universities around the world teach courses or conduct research in 
SL”. 
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organizações como National Aeronautics and Space Administration (NASA), National 

Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), National Institutes of Health (NIH) e 

National Public Radio (NPR), além de outras agências governamentais americanas e museus. 

No entanto, a divisão do grid representa uma limitação a ações educacionais que visem o 

ensino fundamental e médio, já que dificulta a implantação de projetos no Teen Grid. 

 Algumas empresas também fazem uso do ambiente gráfico do Second Life. Nele, elas 

podem criar espaços virtuais de trabalho para que seus funcionários interajam, realizar 

eventos, efetuar estratégias de comunicação corporativa, simular treinamentos em ambientes 

tridimensionais ou processos de negócios ou ainda testar novos produtos (RODRIGUES, 

2007, online) (INFO ONLINE, 2007, online).  

 Dentro deste contexto, que de certa forma exige uma revisão das formas de 

socialidade, as organizações religiosas também procuram se atualizar na forma de relacionar-

se com seus fiéis. Entre essas novas formas, o ambiente gráfico do Second Life também é 

explorado como lugar de possíveis rituais contemplativos. No início de 2007, a LifeChurch, 

uma igreja evangélica americana com sede em vários locais dos Estados Unidos, criou a 

“Experience Island” e abriu seu décimo segundo campus no SL (TEAGUE, 2007, online). 

 Em julho de 2007, um grupo de usuários anglicanos de todo mundo se uniu para 

comprar uma ilha e fundar a “Epiphany Island”, onde foi construída uma igreja, curiosamente, 

baseada no modelo medieval27. O grupo é liderado por Mark Brown, diretor geral da 

Sociedade Bíblica da Nova Zelândia. Segundo Brown, o modelo medieval fora escolhido 

porque as poucas igrejas que operam no SL, não passam de “pobres imitações do que existe na 

vida real”28 e que existem “dois fatores que estão por trás da Catedral. Há uma fascínio à 

tradição. Prova disso é o interesse renovado em práticas cristãs da Idade Média - as práticas 

de oração e meditação. Existe um interesse por aquilo que eu chamo de profundidade, e um 

afastamento do Cristianismo leviano e fofo”29

 O site egípcio de notícias Islam Online adquiriu terrenos no Second Life com o 

objetivo de replicar a Meca, lugar sagrado para a religião islâmica, localizado próximo ao 

monte Arafat, na Arábia Saudita. Além disso, o lugar é utilizado para simular o Hajj, ritual de 

peregrinação que é considerado um dever religioso e ocorre, anualmente, do oitavo ao décimo 

segundo dia do Dhu al-Hijjah, décimo segundo e último mês do calendário islâmico. Segundo 

 (BROWN, 2007, online). 

                                                           
27 Mais informações disponíveis no site: <http://SLangcath.wordpress.com/>. 
28 Tradução feita do original: “poor imitations of what exist in real life”. 
29 Tradução feita do original: “two factors which are behind the cathedral. There’s an attraction to tradition. 
Evidence of that is renewed interest in Christian practices of the Middle Ages - the prayer practices, meditation. 
There is an interest in what I call depth, and a moving away from light, fluffy Christianity.” 
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um dos desenvolvedores, Walid Wahba, isso foi feito para “educar os muçulmanos e não-

muçulmanos sobre a viagem. Mostra às pessoas o que o Hajj é e o que fazemos quando 

estamos lá. Eles podem ver o culto de Deus”30

 Também existem grupos que atendem a interesses diversos, como humanistas, ateus, 

agnósticos e livres-pensadores. Um dos grupos mais ativos é o “SL Humanism”, fundado em 

2006 pelo avatar Torin Golding. O grupo, que tem mais de 460 membros, reúne-se 

semanalmente, aos domingos, no “Humanism Garden” para discutir tópicos interessantes, 

organizar eventos sobre o tema, engajar-se em ativismos sociais e educar outros sobre os 

princípios e a história do humanismo. 

. Os usuários podem adquirir, gratuitamente, 

vestuário, bolsas e tendas virtuais, além de poderem encontrar pedras no caminho para atirar 

em uma representação do diabo. Desde seu lançamento, a ilha tem sido atacada por grupos 

anti-iSLâmicos (SKY NEWS ONLINE, 2007, online). 

 Outro ponto a se relevar, em relação aos usos do lugar online do Second Life, é o 

chamado ciberativismo. Segundo Alex Primo (apud REDE, 2008, p.3), “O ciberativismo é um 

momento de reflexão em conjunto. São microgrupos que ganham força quando reunidos. 

Também há uma discussão contínua de determinados assuntos.” Um exemplo de 

manifestação no mundo virtual foi quando monges budistas foram mortos em incidentes com 

forças de segurança em Myanmar e manifestantes de todo mundo deram as mãos através de 

seus avatares, para pedir a paz na região. Além disso, o ambiente online recebe ações de 

conscientização ecológica, como na ilha virtual da organização World Wide Fund for Nature 

(WWF). 

 Outro aspecto também apropriado ao ambiente gráfico do SL é o campo das artes, a 

partir de adaptações, os residentes podem expressar-se criativamente. Foram criados espaços 

onde artistas podem mostrar suas obras para residentes de todo mundo. Isso criou uma cultura 

artística própria, na qual muitos usuários compram obras de arte para expor em suas casas 

virtuais, no entanto, a criação de galerias de arte abriu espaços para que compradores e artistas 

pudessem se conhecer, assim, gerando compras na vida real. Existem inúmeras galerias de 

arte, dentre as mais notáveis está a galeria “Cetus”, criada pelo avatar Xander Ruttan, é 

resultado do trabalho conjunto de artistas, designers e construtores de todo mundo e é 

composta por galerias comunitárias, escritórios e apartamentos. 

 Além disso, as ferramentas de modelagem do SL permitem aos artistas a realização de 

artes não praticáveis na vida real, devido a limitações físicas e/ou financeiras. Artes virtuais 

                                                           
30 Tradução feita do original: “educate both Muslims and non-Muslims about the journey. It shows people what 
the Hajj is and what we do when we're there. They can check out the worship of God.”. 
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podem ser contempladas em mais de 2000 “museus”. Em 2007, o Conselho Australiano para 

Artes concedeu mais de 30.000 reais como apoio aos artistas Adam Nash, Christopher Dodds 

e Justin Clemens, criadores do projeto Babelswarm31

 Já as apresentações de música ao vivo são executadas de três formas: o usuário se 

utiliza de um microfone e o chat de voz para transmitir o som; ou através do streaming

, no Second Life (SHARMA, 2008, 

online) (THE AGE, 2008, online). 

32

 Em março de 2006, a Linden Lab criou a categoria de evento “Live Music” para 

classificar o número crescente de eventos do tipo. No início de 2008, já estavam incluídos 

centenas de músicos, DJs e shows, pois um dia típico no SL, tem dezenas de apresentações 

musicais. Em 2008, a banda inglesa Redzone

, 

onde a música é fornecida através de um software de transmissão pela internet; e por meio de 

“amostras”, que são carregadas no mundo online e são ativadas pela interação do usuário. 

33

 O teatro é outra forma de arte presente no ambiente online. Em 2007, a HBO usou a 

tecnologia de streaming, para realizar um festival de comédias (WALLACE, 2007, online). 

Em fevereiro de 2008, a SL Shakespeare Company

 anunciou que iria lançar seu álbum ao vivo 

apenas no Second Life (SIDE-LINE, 2008, online) e em outubro do mesmo ano, o grupo 

passou a usar a tecnologia MIDI para sincronizar suas performances. 

34 representou um ato de “Hamlet”, e em 

2009, a companhia produziu cenas de “Noite de Reis”. Também, o Virtually Funny Comedy 

Festival foi organizado por residentes do SL, em março de 2009, como “uma oportunidade de 

ajudar a construir a consciência para a Comic Relief35 e o Red Nose Day36 2009 e, é claro, a 

comédia no Second Life37

Muitos países se fazem presentes no SL. O Brasil foi o primeiro país a ter seu proprio 

portal de forma independente em 2007. O portal chamado “Mainland Brasil” é executado pela 

Kaizen Games, o que a tornou a primeira parceira da Linden Lab. No entanto, embora 

acessado de forma diferente, o metaverso acessado é o mesmo em todo mundo (LINDEN 

LAB, 2007c, online). Em outubro do mesmo ano assinou um contrato com a empresa sul-

” (BLOCH, 2009, online).  

                                                           
31 A página do projeto pode acessado através do endereço: <http://www.babelswarm.com/index.html>. 
32 Fluxo contínuo ou fluxo de mídia, em português. Tecnologia de envio de áudio/vídeo pela internet, que 
permite o usuário ouvir/ver o conteúdo, a medida que o arquivo é transmitido. É o que possibilita a transmissão 
de programas de rádio/televisão ao vivo. 
33 O site da banda pode ser acessado no endereço: <http://www.redzone.tv/>. 
34 O site da companhia pode ser acesso no endereço  <http://SLshakespeare.com/>. 
35 É uma organização filantrópica britânica, que utiliza o "riso" para combater a miséria. Mais detalhes sobre a 
organização no site: <http://www.comicrelief.com/>. 
36 Trata-se de uma campanha realizada pelo Comic Relief, onde são vendidos narizes vermelhos de palhaço, de 
forma a arrecadar dinheiro. 
37 Tradução feita do original: “an opportunity to help build awareness for Comic Relief, Red Nose Day 2009 and 
of course, comedy in Second Life”. 
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coreana T-Entertainment para a criação do portal “SERA Korea”, análogo ao “Mainland 

Brasil”. 

Outra forma de presença de países no ambiente do Second Life são as chamadas 

“embaixadas virtuais”. As Maldivas foram o primeiro país a abrir uma embaixada, localizada 

na ilha "Diplomacy Island", onde os visitantes podem interagir e se informar sobre vistos, 

economia nacional e/ou outras questões. A ilha também abriga o museu e a academia da 

diplomacia e foi criada pela DiploFoundation38 como parte do projeto Virtual Diplomacy39

Em maio de 2007, uma segunda embaixada foi aberta, desta vez da Suécia. No 

entanto, a embaixada desenvolvida pelo Swedish Institute serve, somente, para promover a 

imagem e a cultura sueca. Já em setembro do mesmo ano, o Publicis Group

 

(TIMESONLINE, 2007, online). 

40

Em 2008, a Albânia abriu a sua embaixada na localidade de Nova Bay, e a Macedônia 

e a Filipinas abriram embaixadas na "Diplomatic Island" do Second Life. Em janeiro, foi 

inaugurado o terreno “SL Israel” no esforço de “mostrar” Israel para uma audiência global, no 

entanto, não tem ligações com canais diplomáticos oficiais. 

 anunciou a 

criação da “Serbia Island” como parte do projeto “Serbia Under Construction”, que tem 

apoio do Ministério da Diáspora do governo sérvio. A ilha terá reproduções online do museu 

de Nikola Tesla e dos festivais “Exit” e “festival de trompete de Guča” (LIVING, 2007, 

online). No mesmo mês, a Colômbia abriu sua embaixada online. E em 4 de dezembro, a 

Estônia também inaugurou a sua. 

 Uma das aplicações do SL mais difundida e, de certa forma, mais paradoxal, é para 

jogos de RPG. Uma relação paradoxal visto que, se pensarmos o Second Life como herdeiro 

dos mundos imaginários e como Multi-User Domain (MUD), levando em consideração que 

“os MUDs colocam-nos em espaços virtuais onde podemos navegar, conversar e construir” 

(TURKLE, 1997, p.14), pensamos automaticamente, nele como resultado direto dos próprios 

RPGs, logo o próprio nome histórico dos MUDs, “Multi-User Dungeon” é originário do jogo 

de desempenho de papéis “Dungeon & Dragons”. 

                                                           
38 Uma organização sem fins lucrativos, com sede em Malta e escritórios em Genebra e Belgrado, que trabalha 
para fortalecer a participação significativa de todos os interessados na prática diplomática e relações 
internacionais. O portal da organização pode ser acessado através do endereço: 
<http://www.diplomacy.edu/default.asp>. 
39 Projeto da DiploFoundation que visa explorar as possibilidades de interação do Second Life para a 
representação diplomática. O portal do projeto pode ser acessado através do endereço: 
<http://www.diplomacy.edu/DiplomacyISLand/default.asp>. 
40 Empresa multinacional de publicidade e comunicação. É uma das quatro grandes empresas de publicidade de 
exploração global. O portal da empresa pode ser acessado através do endereço: <www.publicisgroupe.com>. 
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 Mas, no ambiente online, todos os RPG, criados por seus usuários, são referidos como 

mini-ambientes independentes, pois suas histórias, facções, armas e magias são muito 

complexas e envolvem centenas de informações e o componente do mundo virtual adiciona 

uma nova dimensão. Muitos RPG utilizam sistemas de combate avançados, a maior parte 

baseados em mecânicas de Dungeon & Dragons. Isso é possível com a aplicação de uma API 

para transmitir dados de cada personagem, e o sistema de pontos de vida, que são reduzidos 

conforme o personagem sofre danos, é implementado através de alguns HUDs. 

Jogos de tiro em primeira pessoa também são populares, com muitos grupos lutando 

entre si. O combate é realizado através de um “sistema de danos” da Linden Lab e não através 

de HUDs, como os RPG. Inicialmente, tudo começou com um pequeno grupo que procurava 

imitar as mecânicas dos jogos, mas isso tem crescido constantemente e abrangido inúmeros 

simuladores no SL, criados para tal. Corrida de veículos também são comuns, tendo algumas 

pistas utilizando simuladores. Do mesmo modo é possível velejar fazendo uso de sofisticados 

simuladores da física do mundo real. Com esse objetivo, em janeiro de 2009, foi criado o 

Blake Sea, com mais de 46 áreas interconectadas. Primeiramente como uma área de prática de 

vela, tornou-se popular para simulações de vôo. Jogos de tabuleiro, como xadrez e mahjongg, 

também são comuns no ambiente online. 

Certos jogos vieram a ser considerados ilegais após a proibição de jogos de azar  

promulgada em julho de 2007 pela Linden Lab. Ainda sobraram jogos que imitam a aparência 

de cassinos tradicionais, no entanto, seus prêmios são baseados em habilidades.  

As possibilidades de criar objetos, texturas e scripts possibilitam a inserção de cada 

vez mais variedades de estilos de jogos na interface do Second Life. 
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3  SOCIEDADE PÓS-MODERNA E CIBERSOCIALIDADE 

 

3.1  SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA E SOCIALIDADE 

 

 A sociedade atual, na qual se inserem as novas tecnologias, trata-se de um novo 

contexto sociocultural, ou nas palavras de Lemos, uma “nova ambiência social” (2002, p. 18). 

Mesmo que, durante todo o desenvolvimento do homem, o fenômeno técnico esteve 

intrinsecamente ligado ao social, o momento presente estabelece um modo ainda mais 

complexo desse diálogo. Pois, “é por uma atitude dispersa, efêmera e lúdica, que a sociedade 

contemporânea vai se relacionar com as novas tecnologias” (LEMOS, 2002, p. 97). Assim, 

essa forma de relação se coloca como a principal marca constitutiva da forma cultural das 

novas tecnologias, ou seja, da cibercultura. Portanto, pode-se entender que ela é composta por 

relações complexas com o social contemporâneo, sendo profundamente marcada por “esse 

comportamento rizomático, esguio e efêmero” (LEMOS, 2002, p. 89). 

 Esse novo ambiente social instaura-se com as rupturas das ideologias e conceitos 

fundadores da imaginação moderna, como história, razão e progresso. Pois, o principal fator 

constitutivo da contemporaneidade, o tempo, torna-se descontínuo, implicando assim em uma 

nova ambiência temporal que gera o que Lemos chama de “uma desestabilização acelerada 

das personalidades” (LEMOS, 2002, p. 71). Então a percepção dessa temporalidade 

transmuta-se, abarcando também a espacialidade, provocando uma espécie de “vácuo espaço-

temporal que alguns chamam de fim da História” (LEMOS, 2002, p. 57). Deste modo, a 

linearidade da história é rompida e juntamente a ela, a Modernidade e seus paradigmas 

fundadores. Portanto, “o fim da história é o fim da Modernidade” (LEMOS, 2002, p. 67). 

Assim, na segunda metade do século XX, surge a idéia de pós-modernidade, com o 

advento da sociedade de consumo e dos mass media. É nessa sociedade, que agora segue 

parâmetros da pós-modernidade, que a cibercultura vai encontrar o terreno para seu pleno 

desenvolvimento. Como defende Lanham (apud TURKLE, 1997, p. 25), “a tecnologia dos 

computadores realiza a estética pós-moderna, exponenciando e concretizando a experiência 

pós-moderna. Ainda assim, Turkle complementa “os computadores encarnam a teoria pós-

moderna e fazem-na entrar no nosso dia-a-dia” (TURKLE, 1997, p. 25). Sendo que podemos 

caracterizar essa nova era essencialmente por: 

  
[uma] nova forma de relação espaço-temporal. O espaço e o tempo pós-modernos 
não podem mais ser percebidos como seus correlatos modernos [...] Na 
modernidade, o tempo é linear (progresso e história) e o espaço é naturalizado e 
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explorado enquanto lugar das coisas (direção, distância, forma, volume) [...] o tempo 
é um modo de esculpir o espaço [...] Na pós-modernidade, o sentimento é de 
compressão do espaço e do tempo, onde o tempo real (imediato) e a redes 
telemáticas, desterritorizalizam (desespacializam) a cultura, tendo um forte impacto 
nas estruturas econômicas, sociais, políticas e culturais. O tempo é, assim, um modo 
de aniquilar o espaço (LEMOS, 2002, p. 72). 

 

 Todo esse movimento de transformação cultural e social corresponde ao surgimento, 

nas décadas de 40 e 50, de uma nova ordem econômica nos Estados Unidos, denominada pós-

industrialismo. Já a década de 60, será caracterizada por um período de transição, no qual as 

instituições buscam uma re-adequação frente à falência dos discursos. Essa nova ordem 

econômica não representa uma ruptura com a dinâmica monopolista de capitalismo, e sim, 

uma radicalização do desenvolvimento de sua lógica. Além disso, a produção de bens e 

serviços é alterada conformando-se as tecnologias digitais. Jameson (apud LEMOS, 2002, p. 

68) é um dos autores que consideram que “a fase pós-industrial da sociedade corresponde à 

cultura pós-moderna”.  

 Contudo, as mudanças da pós-modernidade não se limitam a questões espaço-

temporais, sendo que muitos autores colocam como principais características sócio-culturais 

do período pós-moderno a prioridade da superfície sobre a profundidade, da simulação sobre 

o “real”, do lúdico sobre o sério, muitas consideradas também propriedades que caracterizam 

a cibercultura. Assim podemos refletir sobre aquilo que Turkle considera como o modo que “a 

tecnologia tem vindo a introduzir um conjunto de idéias associadas ao pós-modernismo [...] 

na nossa vida cotidiana” (TURKLE, 1997, p. 24-25). Já na década de 60, Weizenbaum (apud 

TURKLE, 1997, p. 154) comentava pessimistamente “que a cultura no seu todo estava a 

sofrer um processo deletério, resultante da sua dependência em relação aos computadores e às 

formas de pensamento por eles corporizadas”. 

 Nesse contexto pós-moderno, a tecnologia é introduzida como um excepcional 

construtor de experiências fundamentais da contemporaneidade e que se relacionam à 

socialidade da qual nos fala Maffesoli. Podemos perceber que a sociedade contemporânea, 

potencializada pelas tecnologias digitais, submerge na socialidade, de modo que o indivíduo 

pasaa a se inserir em grupos sociais de uma sociedade, “um pouco mítica, cujo imaginário não 

é sem efeito no cotidiano, em particular porque ela acentua a comunicação sem objeto 

específico: a comunicação pela comunicação” (MAFFESOLI, 1990, p. 286). 

Ao propor o conceito de “socialidade”, Maffesoli procura delinear aquilo que vai 

assinalar o ambiente da sociedade contemporânea. Segundo ele: 
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o conceito de socialidade é definido em oposição àquele de socialidade. A 
socialidade marcaria os agrupamentos urbanos contemporâneos, diferenciando-se da 
socialidade ao colocar ênfase na tragédia do presente, no instante vivido além de 
projeções futuristas ou morais, nas relações banais do cotidiano, nos momentos não 
institucionais, racionais ou finalistas da vida de todo dia (LEMOS, 2002, p. 88). 

 

A socialidade caracteriza-se fundamentalmente por renunciar de ligações contratuais, 

como engajamentos sociopolíticos fixos ou pertencimentos à classes definidas e estanques. 

Ela é essencialmente “efêmera, imediata, empática” (LEMOS, 2002, p. 89). Deste modo, pode 

ser entendida como “um conjunto de práticas cotidianas que escapam ao controle social 

(hedonismo, tribalismo, presenteísmo) e que constituem o substrato de toda vida em 

sociedade” (LEMOS, 2002, p. 88). A contemporaneidade tem como principal constitutivo do 

social um “imaginário dionisíaco (sensual, tribal)” (LEMOS, 2002, p. 90), sendo que, na 

sociedade contemporânea, é essa socialidade que foge do caráter institucional, se 

conformando a partir de um modelo tribal que predomina. 

Não obstante, devemos observar que Lemos, interpretando a socialidade de Maffesoli, 

afirma que esta pode analisada como: 

 
a multiplicidade de experiências coletivas baseadas, não na homogeneização ou na 
institucionalização e racionalização da vida, mas no ambiente imaginário, passional, 
erótico e violento do dia a dia, do cotidiano dos homens sem qualidade (LEMOS, 
2002, p. 88). 

 

 Esse modelo tribal tão presente na socialidade refere-se “à vontade de estar-junto 

(être-ensemble), onde o que importa é o compartilhamento de emoções em comum” 

(LEMOS, 2002, p. 91-92). E é exatamente isso que implica em uma das principais 

características das novas configurações sociais, aquilo que Maffesoli chama de “cultura do 

sentimento, relações tácteis e grupais de empatia” (LEMOS, 2002, p. 92). Tal cultura não 

apresenta nenhuma outra finalidade técnica, científica, econômica ou social, que não o “viver 

o momento”.  

Essa socialidade se configura a partir das “multi-personalidades (as máscaras do teatro 

cotidiano), ag[indo] a partir de uma ética da estética, e não a partir de uma moral 

universalizante” (LEMOS, 2002, p. 92). De tal modo que o contexto social passa a ser 

configurado a partir de um novo “éthos”, que consiste em um modo de ser e existir inédito, 

“onde aquilo que é compartilhado com outros será primordial. É isso que eu designarei pela 

expressão ‘ética da estética’” (MAFFESOLI, 1990, p. 12). 

Portanto, na socialidade contemporânea, o indivíduo exerce inúmeros papéis, 

fundamentados em um “politeísmo de valores”, sugerindo uma concepção de personagens de 
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si próprio, agindo numa verdadeira “teatralidade cotidiana” (LEMOS, 2002, p. 89). Segundo 

Maffesoli, todos os “micro-rituais” cotidianos, nesse contexto, adotam uma postura de 

agrupamento de indivíduos em torno de um interesse em comum, “de uma paixão 

compartilhada” (LEMOS, 2002, p. 86). A existência de tais ritos ocasiona o que Lemos 

(2002, p. 86) designa como a “apropriação dionisíaca” da tecnologia, com base no 

afastamento da técnica de seu emprego puramente objetivo, originando uma “ressacralização, 

um reencantamento do mundo” (LEMOS, 2002, p. 86). 

Incorporado a isso, podemos falar de uma renovação dos valores fundamentais da 

sociedade em oposto a passividade imposta pelo imaginário moderno. Logo, “o culto a 

Dionísio representa o fim do princípio de individualização, a vitória do polimórfico” 

(LEMOS, 2002, p. 69). A própria política da pós-modernidade torna-se aquela que Rouanet 

caracteriza como “política segmentária, exercida por grupos particulares, política micro-

lógica, destinada a combater o poder instalado nos interstícios os mais imperceptíveis da vida 

cotidiana” (apud LEMOS, 2002, p. 68). 

Na contemporaneidade, é inegável que a socialidade produz uma evidência ao 

momento presente, relegando a segundo plano o “dever ser”, centrando-se no que “é”, 

imediatamente. Desta forma, instala-se uma ambiência social inédita, na qual a atitude estética 

e hedonista invade todas as extensões da vida contemporânea. Nas palavras de Lemos: 

 
conceitos tais como o tribalismo, o presenteísmo, o vitalismo e o formismo, marcas 
indiscutíveis da socialidade contemporanea [...] vão pontuar todos os campos da 
cultura contemporanea [...] todos os acontecimentos cotidianos, todas as formas de 
agregação (banal, festiva, esportiva, mediática) que marcam as sociedades 
contemporâneas (LEMOS, 2002, p. 87). 

 

Assim sendo, idéias originárias do politeísmo, hedonismo e presenteísmo podem ser 

vistas como significativas características da vida habitual na pós-modernidade. 

 Além disso, Fredric Jameson (1984), em seu tradicional artigo “Postmodernism, or the 

cultural logic of late capitalism”, defende que um dos principais componentes da pós-

modernidade é a “morte do sujeito”, ou seja, o fim do individualismo tradicional moderno. 

Pois, é esse processo que configura o contexto social atual. Ao analisar as formas sociais 

presentes não podemos mais refletir sobre relações contratuais ou aspectos individualistas, 

peculiares da organização mecanicista da Modernidade. Atualmente, deve-se considerar os 

diversos papéis que o sujeito desempenha frente a sociedade. Segundo Lemos, “estes 

configuram-se como estruturas complexas e orgânicas que, sob as mais variadas formas, 
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recusam-se a reconhecer-se em algum projeto político, em qualquer finalidade ideológica ou 

utópica” (LEMOS, 2002, p. 71).  

Em um contexto sociocultural onde as atenções se voltam ao aqui e ao agora, o foco 

principal torna-se o “presente vivido coletivamente”, no qual o sujeito experimenta mutações 

de “sensibilidades, falas e práticas” (LEMOS, 2002, p. 71). Jameson (apud TURKLE, 1997, 

p. 150) caracterizou o a sociedade da pós-modernidade em relação a uma “decadência do 

afeto”, ou seja, uma redução da autenticidade com que sentimos as emoções, e certa “ausência 

de profundidade”, fazendo referência á teoria de que não há nada ao traspor a simulação e a 

superfície.  

Assim, na contemporaneidade, alguns autores apontam que vivemos em “um mundo 

sem profundidade, um mundo de superfícies” (TURKLE, 1997, p. 69). Não sem motivo, que 

teóricos do pós-modernismo recomendam que seja mais proveitosa a exploração do universo 

das superfícies inconstantes do que buscar-mos as origens e a estrutura das coisas visto que a 

busca da profundidade e dos mecanismos responsáveis pelo funcionamento das coisas é 

frívola. Rouanet defende que, na pós-modernidade, “o homem histérico-paranóico moderno 

morreu, dando lugar ao homem esquizo-conformista (Baudrillard) ou esquizo-anarquista 

(Deleuze e Guattari), habitando um mundo de imagens hiper-reais: a sociedade do espetáculo” 

(ROUANET, 1987, p. 255). 

 Esse mundo de imagens se instaura a partir de “figurações digitalizadas [que] são 

“seres” que emergem na consciência “psicotrônica”” (SODRÉ, 2002, p. 130), sendo que, num 

contexto como o atual, as coisas e as idéias não se apresentam em uma relação 

hierarquicamente construída, em outras palavras, uma não se coloca enquanto sombra da 

outra. Sendo assim, tanto coisas como idéias “são idênticas, da mesma ordem. Coisas são 

idéias e idéias são coisas” (SODRÉ, 2002, p. 130). Aliado a isso, outra relação que é 

modificada no contexto da pós-modernidade é aquela estabelecida entre sujeito e objeto. Pois, 

segundo o formismo de Simmel, “a cultura se realiza no processo de objetivação do sujeito (a 

forma “formando” o conteúdo) e de subjetivação dos objetos (o conteúdo impondo-se à 

forma)” (apud LEMOS, 2002, p. 90), como uma forma de transpor os enquadramentos dados 

ao social pelas formas institucionais, simbólicas e técnicas. 

 Além disso, podemos concordar com Lyotard, quando ele defende que “o homem pós-

moderno obedece às enunciações de varias ordens através de jogos de linguagem, escapando 

das formas totalitárias da razão instrumental moderna” (apud LEMOS, 2002, p. 69). Assim, 

na sociedade atual, a subjetividade, antes moldada a dado espaço-tempo durável, passa a se 

configurar através de lógicas de adaptação a situações extremamente instáveis e mutáveis. 
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Assim, podemos considerar que “O jogo da existência passa a ter mais a ver com a roleta de 

cassino do que com o tabuleiro de xadrez, o jogo da cultura com os fluxos acelerados das 

máquinas de reprodução e repetição, tentando impedir que sujeitos e objetos se detenham” 

(SODRÉ, 2002, p. 152-153). 

 Portanto, no pensamento presente a respeito da identidade humana, ou seja, nossas 

idéias a propósito do eu, novos conceitos de multiplicidade, heterogeneidade, flexibilidade e, 

essencialmente, fragmentação sobrepõem-se. Jameson defende que, na pós-modernidade, o 

sujeito não é alienado, mas sim fragmentado. Contudo, podemos observar que “através das 

suas experiências com computadores, as pessoas alcançam uma certa compreensão do pós-

modernismo e reconhecem a sua utilidade para retratar certos aspectos da sua própria 

experiência, tanto online como off-line” (TURKLE, 1997, p. 25). 

 Juntamente a isso, Lemos defende que “a realidade social torna-se produto de 

processos de desmaterialização e simulação do mundo” (LEMOS, 2002, p. 69). De tal forma 

que a cultura da simulação se instaura no cotidiano do homem contemporâneo como algo 

extremamente habitual, passando despercebida, enquanto uma cultura: 

 
Os teóricos do pós-moderno também escreveram sobre mundos destituídos de 
origens. Falam de simulacros, cópias de coisas que já não tem originais [...] Habituo-
me a ver nas cópias a realidade. Os documentos que se desenrolam [...] no ecrã dum 
computador são para mim suficientemente reais. Funcionam como a minha via de 
acesso à coisa em si, só que já não há outra coisa para além deles (TURKLE, 1997, 
p. 69). 

 

Atualmente, muitas pessoas passam uma grande parte do dia sozinhas, diante de telas 

de televisores ou computadores. Contudo, enquanto um ser social, o homem busca 

incessantemente retribalizar-se. E no processo de retribalização, os computadores 

desempenham um papel fulcral. Desta forma, podemos conceber a sociedade contemporânea 

como uma sociedade que busca ultrapassar o fenômeno tecnológico (técnica) e aproximar as 

novas mídias de um uso estético, ou melhor, em uma perspectiva tecnosocial. 

 

3.2 DIONÍSIO DIGITALIZADO 

 

 Todas as mudanças socioculturais, decorrentes do processo da instalação do pós-

modernismo, como discorremos, vêm, na contemporaneidade, a sintonizarem-se com os 

componentes da cultura da tecnologia digital, tais como ciberespaço, simulação, tempo real, 

processos de virtualização, etc. Essa nova relação da vida social e a técnica cria aquilo que 
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convencionou-se chamar de “cibercultura” (LEMOS, 2002, p. 18). Então, os diversos 

aspectos que caracterizam a socialidade contemporânea (tribalismo, presenteísmo, vitalismo, 

ética da estética, formismo), além de encerrar potenciais explicações sobre este fenômeno da 

cibercultura, são constituintes do que Lemos propõe chamar de “cibersocialidade” (2002, p. 

87), que, segundo o autor, pode ser entendida como “a sinergia entre a socialidade 

contemporânea e as novas tecnologias do ciberespaço” (LEMOS, 2002, p. 87). 

 Desta forma, podemos conceber que a principal conseqüência da instauração da 

cibercultura se configura na “simbiose paradoxal entre tecnicidade e socialidade” (LEMOS, 

2002, p. 84), ou seja, organiza-se na expressão sociocultural da técnica na sociedade 

contemporânea, que se insere em uma ação de assimilação e origem de tecnosocialidades ou 

cibersocialidades. Assim, “a conjunção de uma tecnologia retribalizante (o ciberespaço) com 

a socialidade contemporânea” (LEMOS, 2002, p. 76) é o componente fundamental na 

constituição da cibercultura, de tal forma que esta “resulta da convergência entre a socialidade 

contemporânea e as novas tecnologias de base micro-eletrônica” (LEMOS, 2002, p. 18). 

 O ciberespaço, atualmente, pode ser visto como um exemplo primoroso do formismo 

de Simmel, pois, “enquanto forma técnica é, ao mesmo tempo, limite e potencia de uma 

estrutura social de conexões tácteis” (LEMOS, 2002, p. 91). Logo, ele apresenta-se tanto 

como uma forma sócio-técnica, quanto o constituinte destas formas, pois, nele é perceptível a 

relação subversiva entre forma e conteúdo, na qual o ciclo repete-se, ilimitadamente, com a 

forma modelando o conteúdo e o conteúdo impondo-se a forma. 

 Para o filósofo francês Pierre Lévy, “o ciberespaço representa o mais recente 

desenvolvimento da evolução da linguagem” (LÉVY, 2002, p. 14). Ele defende essa 

perspectiva tendo em vista que os signos culturais alcançam um estágio superior de 

digitalização. Na rede, eles se convertem em elementos onipresentes, uma vez que em algum 

lugar, os signos se encontram em toda parte, além disso, “interconectam-se em um único 

tecido multicor, fractal, volátil, inflacionista, que é, de toda forma, o metatexto englobante da 

cultura humana” (LÉVY, 2002, p. 14). 

 O contexto do ciberespaço na sociedade contemporânea comprova que por meio das 

tecnologias digitais, inicialmente consideradas como racionais e frias, é que a socialidade de 

Maffesoli surge revigorada e com novas feições. Isso se dá, essencialmente, pelo fato de que, 

no ciberespaço, “impulsos digitais e imagens se convertem em prática social” (SODRÉ, 2008, 

online). O principal elemento constitucional da cibercultura é essa cibersocialidade, que, 

segundo Lemos, é “uma estética social alimentada pelo que poderíamos chamar de 

tecnologias do ciberespaço (redes informáticas, realidade virtual, multimídia)” (LEMOS, 
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2002, p. 95), de tal forma que é no convergir do social e do tecnológico onde a cibercultura 

funda-se, “sendo através da inclusão da socialidade na prática diária da tecnologia que ela 

adquire seus contornos mais nítidos” (LEMOS, 2002, p. 95). 

 Conseqüentemente, a cibercultura está sintonizada com a lógica da sociedade da pós-

modernidade, que se torna assinalada por essa cibersocialidade, ou ainda, pela “socialidade 

como prática da tecnologia” (LEMOS, 2002, p. 96). Não obstante, é por meio dessa 

socialidade que a cultura das tecnologias digitais suplanta a idéia original de uma mídia 

racionalista. Visto que, antes de colocarem os sujeitos em uma situação de isolamento 

periférico, elas se apresentam “como um instrumento de novas formas de socialidade e de 

vínculos associativos e comunitários” (LEMOS, 2002, p. 86). Assim sendo, na sociedade 

contemporânea instaura-se “uma configuração socio-técnica onde haverá modelos tribais 

associados às tecnologias digitais” (LEMOS, 2002, p. 77). 

 O ciberespaço não pode ser reduzido a uma rede puramente tecnológica, pois a partir 

da apropriação sociocultural deste, cria-se uma rede social intricada, na qual, características 

da socialidade dionisíaca, como a tendência comunitária (tribalismo), a ênfase no presente 

(presenteísmo) e o paradigma estético (ética da estética), estabelecem uma relação recíproca 

de potencialização com a tecnologia. Nas comunidades do ciberespaço, podemos ver 

refletido, o conceito de socialidade, “definido por ligações orgânicas, efêmeras e simbólicas” 

(LEMOS, 2002, p. 92). Assim, podemos perceber que “o ciberespaço aparece cada vez mais 

presente como meio e espaço de constituição das pessoas e das suas relações sociais” 

(SEGATA, 2007, online). 

 Outro aspecto importante sobre essas novas tecnosocialidades é aquele evidenciado 

por Mercier (1985) sobre a importância do usuário nesse processo de apropriação social da 

técnica. O autor destaca que há uma insatisfação do usuário em conter-se à técnica e às 

escolhas incipientes como ter/não ter. Segundo Mercier, “são eles que, pelas práticas que eles 

vão progressivamente desenvolver e afinar, determinarão, no final das contas, a incidência 

efetiva das novas tecnologias sobre a transformação de suas vidas cotidianas” (1985, p. 84). 

De tal forma que sem o componente “usuário” não há como existir tal apropriação social da 

técnica. Não obstante, “os jogos de linguagem não autorizam uma interpretação definitiva do 

fenômeno técnico” (LEMOS, 2002, p. 79). Segundo Murphy (apud LEMOS, 2002, p. 79), é 

através destes que surgem as oportunidades de fuga do mundo técnico. 

 Ao buscarem o computador, as pessoas entram em contato com experimentos que irão, 

de forma consciente ou não, comprometer a forma como esses sujeitos pensam ou 

estabelecem suas relações sócio-emocionais. Desta forma,  
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Quando as pessoas exploram jogos de simulação e mundos de fantasia ou acedem a 
uma comunidade onde têm amigos e amantes virtuais, não estão a pensar no 
computador como aquilo que Charles Babbage, o matemático do século XIX que 
inventou a primeira máquina programável, chamou um maquinismo analítico. 
Procuram no computador, isso sim, uma máquina intimista (TURKLE, 1997, p. 37). 

 

 Então, nesse contexto no qual a vida é atravessada pelas tecnologias digitais, a 

concepção de mundo é, cada vez mais, situada por meio de bits e pixels. Enquanto, o social 

pode ser percebido, segundo Sodré, como “o ritmo cultural imagístico (ou seja, o ethos da 

mediação de todas as relações sociais por imagens) da co-existência tecno-humana tanto entre 

os indivíduos quanto entre estes e seu environment” (SODRÉ, 2002, p. 144). Isso, porque o 

autor defende que, na contemporaneidade, as mídias, essencialmente as novas, instalam uma 

iconolatria, ou seja, um amor às imagens e aos índices. 

 Esse ambiente social tecnológico permite aos homens estabelecerem novas formas 

sociais nas quais é possível um convívio diário com pessoas de diversos lugares geográficos, 

pessoas com as quais se podem manter relações muito íntimas, contudo, também há a 

possibilidade de que nunca haja qualquer contato físico. De acordo com Quittner, os usuários 

das tecnologias digitais “estão fazendo amigos e inimigos, ampliando sua inteligência, criando 

suas próprias comunidades, escrevendo manifestos [...] eles estão criando [...] novas formas 

das pessoas entrarem em comunicação” (QUITTNER, 1994, p. 92). 

 Conforme Lemos, “as tecnologias de cibercultura são media frios, interativos e 

retribalizantes (2002, p. 77). Sendo que esta última característica é um importante alento do 

magnetismo existente entre a cibercultura e a socialidade contemporânea, pois essa nova 

configuração social se apropria da potencialidade de re-ligamento das tecnologias digitais, 

tornando-as “vetores de novas formas de agregação social” (LEMOS, 2002, p. 18). Até 

mesmo porque, ao acessar o ciberespaço, o usuário interage com outros usuários, mesmo que 

esta interação se dê por meio de máscaras ou personagens alegóricas. Tal processo cria um 

diálogo paradoxal entre um “isolamento físico e uma interação intensa com outras pessoas” 

(TURKLE, 1997, p. 88-89), simultaneamente. Até mesmo, Sodré interpreta que: 

 
Trata-se efetivamente de um modo sistêmico de integração social caracterizado [...] 
por atores e grupos sociais fisicamente ausentes no tempo e no espaço. Nele, homem 
e objeto são concebidos como feixe de relações [...] institucionalmente habilitados 
por uma presença sistêmica ou espectral, uma sombra (SODRÉ, 2002, p. 163). 

 

 Na cibersocialidade, esse espectro do outro é tudo aquilo que sabemos da pessoa do 

outro lado da tela. Tal situação gera certo extremismo nas relações estabelecidas via internet. 
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Pois, Turkle (1997), durante seus estudos com MUDs chega a conclusão de que “a falta de 

informação acerca da pessoa real com quem estamos a conversar [...] encoraja a projeção. 

Esta situação conduz a simpatias e antipatias exageradas, a idealizações e demonizações” 

(TURKLE, 1997, p. 308). Até mesmo porque, nas novas mídias, “a presença do fantasma é 

experimentada como um acesso real ao outro” (SODRÉ, 2002, p. 156).  

Além disso, devemos considerar que se trata de uma comunicação na qual “tudo está 

na transcrição e nada está na transcrição” (TURKLE, 1997, p. 308). Devido a esse fato, 

podemos ponderar sobre a espantosa indução à projeção desempenhada por ela, visto que, nos 

diálogos mediados pelas tecnologias, as relações são, abundantemente, estabelecidas na 

própria mente do usuário.  Contudo, as novas mídias instauram também, o que Sodré (2002) 

vai denominar como “Tecnonarcisismo”, que pode ser entendido como: 

 
uma apropriação midiática do narcisismo, nisso que ele comporta de dissolução da 
identidade própria em função de um outro-de-si no espelho [...] a idéia de conexão 
ou estrutura técnica de relacionamento (relatedness), onde processos como memória, 
pensamento e atitude deixam de ser interpretados como interiores ao indivíduo para 
passarem à condição de constituintes de estratégias sociais de discursividade e 
negociação simbólica (SODRÉ, 2002, p. 158). 

 

Apesar de soar um tanto quanto paradoxal, o mundo pós-moderno vai ser 

caracterizado por essa esquizofrenia digital, onde as relações estabelecidas são configuradas 

interiormente ao sujeito, enquanto o sujeito em si vai se constituir de forma exterior a ele 

próprio, uma vez que sua existência situa-se, agora, no processo relacional, ou seja, na 

“negociação simbólica” citados por Sodré e nos “jogos de linguagem” de Murphy. Assim, 

contemporaneamente, os sujeitos são postos como “entidades autônomas, abertas ao 

relacionamento com a diversidade dos arquétipos e constituídas por um pano de fundo 

existencial, que as reestrutura ao longo de todo o ciclo vital” (SODRÉ, 2002, p. 160). 

Esse modo de existir baseado no “playing”, entendido como o jogar ou brincar com, 

ou ainda, experimentar, diversas identidades ou papéis, é um, se não, o mais, importante 

constituinte do sujeito efêmero, volátil e, sobretudo, fragmentado da cibersocialidade pós-

moderna. Nesse processo, as novas tecnologias ajustam-se perfeitamente, pois “ao invés de 

inibir as situações lúdicas, comunitárias e imaginárias da vida social, elas vão agir como 

vetores potencializadores dessas situações, da socialidade” (LEMOS, 2002, p. 90). Turkle ao 

comentar sobre o conceito de “moratória psicossocial”41

                                                           
41 Conceito fulcral das teorias do psicanalista Erik Erikson sobre a construção da identidade no adolescente. 
Apesar do termo “moratória” signifique um tempo de espera, Erikson o propôs como “uma período de interação 

, explana que, atualmente, as 
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comunidades virtuais representam uma alternativa à incapacidade de nossa cultura oferecer 

essa moratória, pois elas “autorizam-nos a jogar, a experimentar novas coisas” (TURKLE, 

1997, p. 302), por isso tornando-se tão encantadoras. 

Tais alternativas surgem com os inúmeros suportes virtuais que possibilitam às 

pessoas criar experiências, relações, identificações e ambientes de vivência procedentes da 

interação com a tecnologia. A autora, ao interpretar o processo de atração dos indivíduos pelo 

computador e seus mundos digitais, expõe o caso de um usuário, Stewart, o qual considera 

“muito mais fácil” exprimir suas emoções online que off-line. Isso se dá, essencialmente, 

devido à presença-ausente ou ausência-presente do “outro”, que existe no ciberespaço, pois, 

segundo ele, “podemos sentar-nos e contar-lhes os nossos problemas sem termos que nos 

preocupar com a possibilidade de darmos de caras com elas na rua no dia seguinte” 

(TURKLE, 1997, p. 293). Além disso, é válido ressaltar que, segundo Turkle, “para a maioria 

dos jogadores, estas relações adquirem rapidamente uma importância fulcral na experiência 

de participação” (1997, p. 268). 

Assim, o computador e toda a cultura conduzida pelas novas tecnologias se inserem no 

contexto pós-moderno como um artefato que traz uma mutação aos parâmetros que norteiam 

o pensamento do homem e suas relações, reforçando novas perspectivas acerca do emprego 

das máquinas. Grupos sociais se articulam em sociedades virtuais temáticas, personagens de 

jogos de computador têm toda uma biografia construída, empresas articulam seus bancos de 

dados em circuitos, tudo isso são formas de vida no ciberespaço, ou, como chama Turkle 

(1997), vidas na tela. Ao acessar o ciberespaço, o usuário ultrapassa o aparato tecnológico do 

computador, assim como Alice atravessou o espelho, reconstruindo sua identidade em suas 

”próprias ficções, ficções essas de que somos simultaneamente produtores, realizadores e 

vedetas” (TURKLE, 1997, p. 37). 

Sob a lógica do pós-modernismo, as comunicações, inclusive aquelas institucionais, se 

caracterizam por laços fracos. Sendo, a principal implicação dessas ligações sutis, o fato de 

que elas refletem “potencializando a capacidade do indivíduo de libertar-se do próprio 

passado, mas também dos compromissos mútuos e dos traços que sustentam a identidade e 

ligam os homens uns aos outros” (SODRÉ, 2002, p. 162).  

Além disso, no contexto dessa relação intrínseca que se forma entre homem e as novas 

tecnologias, segundo Sodré (2002), surgem ambientes onde a interobjetividade se sobrepõe a 

intersubjetividade, assim, geram-se mutações significativas no terreno da intencionalidade que 

                                                                                                                                                                                     
febril com pessoas e idéias. É um período de amizades apaixonadas e intensa experimentação. A moratória não 
diz respeito às experiências significativas, mas sim às respectivas conseqüências” (TURKLE, 1997, p. 301).  
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“vai agora na direção de uma forma de pensamento mais semiótico [...] e possivelmente mais 

compatível com uma ontologia de processos ‘relacionais’” (SODRÉ, 2002, p. 159). Além do 

mais, na sociedade da cibercultura, a comunicação torna-se uma espécie de meta-

comunicação, ou seja, uma transmissão de dados que tem por fim si mesma, ou nas palavras 

de Sodré, “seu próprio desempenho, seu funcionamento técnico” (SODRÉ, 2002, p. 135), 

deste modo, configura-se o que o autor chama de “tecnoespetacularidade, uma nova 

modalidade da circulação veloz que tem caracterizado a modernidade” (SODRÉ, 2002, p. 

135). 

A tecnoespetacularidade legitima o “ser da aparência” e transforma o mundo em uma 

realidade de imagens, um ambiente com foco no olhar, onde à interação, basta o ver sem 

sentir. A partir de certo excesso da técnica, o ambiente pós moderno é tomado “por hybris 

tecnológica da relação olho-cérebro e por excesso de efeitos espetaculares” (SODRÉ, 2002, p. 

149).  

A virtualização dos objetos ocorre por meio do deSLocamento das suas ontologias, 

assim redefinindo-os a partir de um campo simbólico e problemático. Assim,  

 
o virtual traduz bem o momento em que a Ge-Stell (conhecido termo heideggriano 
para designar a “armação”, ou o esquema tecno-racionalista da natureza, mas 
igualmente a estruturação técnica do cogito) estende-se à comunicação humana no 
modo de um desígnio de representação totalizante ou equivalente do mundo e sem 
mais quaisquer exigências quanto uma “emanação” referencial da realidade 
(SODRÉ, 2002, p. 148-149). 

 

Se considerarmos que toda imagem carrega em si todo um contexto que se desenvolve 

em um mundo em torno daquela imagem, podemos considerar que isso gera uma segunda 

realidade, uma segunda imagem daquela “primeira”, seguindo “regras particulares de 

encenação da forma originária. Esta última, a realidade “primeira” permanece como uma 

espécie de “sombra” da imagem clássica” (SODRÉ, 2002, p. 129). Contudo, na extrema 

contemporaneidade, as neo-tecnologias de simulação encorajam o esvaecimento da imagem 

original, fazendo com que as suas representações e simulações adquiram um status de 

realidade absoluta, “podendo gerar fatos” (SODRÉ, 2002, p. 129).  

Retornando a questão do sujeito nesse contexto da virtualidade, pode-se dizer que ele é 

inserido em “uma realidade sem corpo” (SODRÉ, 2002, p. 146), num sentido de libertação 

desse elemento. Aqui se entende “corpo” como as articulações culturais do corpo orgânico da 

anatomia. “Há sempre carne (principio de indistinção), o corpo (lugar de variabilidade 

simbólica) e suas imagens” (SODRÉ, 2002, p. 165). Dentro de toda uma tradição filosófica e 
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da atualidade psicanalítica, é possível conceber o corpo como algo além do biológico, como 

uma corporalidade. Sodré considera que “a velha concepção eclesiológica do corpus 

mysticum de Cristo como oposto ao natural, é reinterpretada sob a denominação de ‘corpo 

simbólico’” (2002, p. 157). E é a partir dessa idéia de corpo que podemos falar em “corpos 

pós-orgânicos” ou “tecnocorpos”, 

 
uma invenção trabalhada primeiramente por computadores e imagens; depois, ou ao 
mesmo tempo, por discursos reestruturantes de identidades coletivas e por 
mitologias (literárias, midiáticas) que introduzem na cena humana cyborgs e clones 
(SODRÉ, 2002, p. 165). 

 

 Esses “tecnocorpos”, que fornecem o substrato de desenvolvimento da 

cibersocialidade, levantam a questão de que por mais verossímeis que tais 

representações/construções/simulações sejam, ao serem expostos ao processo de replicação, 

os usuários e mesmo os objetos são impossibilitados de escaparem de serem distorcidos, 

ampliados, retocados em suas características físicas e existenciais. “Nas ilusões ou ficções que 

engendram, o midiático e o virtual demandam outros véus, peles, ‘personas’, máscaras que, 

multiplicadas, podem atribuir uma realidade fantasmática ou espectral aos sujeitos” (SODRÉ, 

2002, p. 153). Essa realidade fantasmática da tecnointeração favorece que o corpo seja dotado 

de um filtro que favoreça “a aproximação do ‘significante do Outro’” (SODRÉ, 2002, p. 154). 

Portanto, na socialidade da cibercultura, “o corpo e corporeidade são substituídos por seus 

índices” (SODRÉ, 2008, online). Ao contrário do signo, que “tem um significado na língua”, 

o índice “aproxima fisicamente, existencialmente de uma significação” (SODRÉ, 2008, 

online). 

 No entanto, apesar da superficialidade da qual o avatar enquanto corpo é revestido nas 

interações tecnologicamente mediadas, não há como restringir as camadas de sentidos em 

relação a um sujeito a um único fluxo. Pois, a própria construção do avatar e as motivações 

envolvidas, o modo de agir através do mesmo, a relação estabelecida entre o sujeito e seu 

personagem, agem de forma a construir uma imagem do usuário desenvolvida na socialidade 

online. Até mesmo, por que a relação que se estabelece entre o corpo biológico e o avatar é 

demasiadamente complexa para ser simplificada a forma destes. “Há muitos relatos acerca das 

emoções e reações (como medo, excitação, vergonha) que se manifestam no corpo físico 

apesar de serem motivadas por eventos que envolvem exclusivamente o avatar” (FRAGOSO; 

ROSÁRIO, 2008, p. 7). Assim, a vinculação entre o corpo físico e o biológico é reformulada 

pela origem de um terceiro corpo, o avatar, que pertence a outro nível simbólico. 
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 Assim sendo, podemos considerar que, não só no processo que envolve o corpo, mas 

em toda cibersocialidade: 

 
toda comunicação tem um aspecto de conteúdo e outro de relação, este ultimo 
prevalece na realidade virtual [...] Esse aspecto relacional é agora a própria 
interatividade, que obriga o sujeito, parceiro do jogo com a máquina, a aceitar e 
vivenciar a mentira geradora de formas [...] No virtual, por ser mais relação do que 
conteúdo, a “metaforização” não implica uma verdadeira morfogênese (não é 
realmente produção simbólica ou “arte”, poderia dizer-se), mas a homologação no 
espelho – distorcido – de um real já dado, de uma memória culturalmente 
constituída (SODRÉ, 2002, p. 148). 

 

 Todo esse contexto da cibersocialidade leva o sociólogo Jean Baudrillard a considerar 

que, “o ciberespaço só permite simulações de interação e não verdadeiras interações” (apud 

LEMOS, 2002, p. 77), de tal forma, que assim se instaura o que ele chama de “cultura do 

simulacro”. A idéia defendida pelo autor é de que a sociedade está inserida num sistema 

tecnológico onde a desordem midiática, que abaliza este sistema, cria uma imersão do sujeito 

em um processo de mera circulação de informação, ou melhor, nas palavras dele, simples 

“comutação” (apud LEMOS, 2002, p. 78). 

 Entretanto, o conceito das novas configurações sociais via rede não devem ser 

simplificadas à comutação dos usuários, pois, como afirma Lemos “na fria infra-estrutura 

tecnológica, parece infiltrar-se toda a dinâmica da vida social contemporânea” (LEMOS, 

2002, p. 79). Além disso, outro erro muito recorrente quando se fala de comunicação mediada 

por computadores é sobre a impessoalidade que contaminaria todo processo 

sociocomunicacional através da restrição de camadas significantes no procedimento. Contudo, 

ao fazer uma observação empírica do IRC, Reid (1991) refuta totalmente a idéia. Apesar da 

prática de múltiplos e descentrados “eus” que surgem com a possibilidade de desempenho de 

inúmeros papéis, esses personagens oferecem ao sujeito a possibilidade de gerar identidades 

paralelas. Não obstante, “a experiência desse paralelismo encoraja-nos a tratar as vidas na tela 

e fora deste com um grau surpreendente de igualdade” (TURKLE, 1997, p. 18-19). 

 É muito comum que usuários dos ambientes sociais do ciberespaço, principalmente 

daqueles onde o ele é representado por um avatar, enxerguem suas vidas como uma 

alternância entre o mundo offline e os mundos onde se socializa online. Sherry Turkle é uma 

defensora intransigente que dividir o mundo entre o real e um irreal é uma visão ultrapassada, 

pois, segundo a autora os usuários “tem a possibilidade de desenvolver uma visão das coisas 

na qual a vida é constituída por muitas janelas” (TURKLE, 1997, p. 284). Inclusive no seu 
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livro “A vida na tela: a identidade na era da internet42

 

”, ela traz o depoimento de um usuário 

que comenta: 

Consigo desdobrar a minha mente. Estou a ficar perito nisso. Vejo-me a mim 
próprio como duas ou três ou mais pessoas. E limito-me a ligar uma parte da minha 
mente e depois outra, à medida que viajo de janela em janela [...] e calculo que isso 
seja a vida real. É só mais uma janela (TURKLE, 1997, p. 18). 

 

Conforme Turkle (1997), essa metáfora propiciada pelas janelas e a capacidade que 

elas disponibilizam ao usuário de usar “partes da mente” é um dos fatores mais influentes nas 

novas configurações do sujeito no contexto da cibersocialidade. Contudo, essa relação do 

sujeito pré-representação e pós-representação tecnológica não se estabelece em um fluxo 

único, pois o “playing” com identidades e papéis propicia alternativas para diversas 

expressões do sujeito, podemos perceber isso na fala de outro jogador entrevistado por Turkle 

que diz “mesmo que [...] eu me desmultiplique em vários eus, sinto-me mais “eu próprio” 

nessas ocasiões” (TURKLE, 1997, p. 273). 

Deste modo, as relações entre homem e máquina já se estabelecem como algo 

intrinsecamente permeadas e habituais no cotidiano da pós-modernidade. Portanto, podemos 

claramente adotar o questionamento de Turkle sobre “até que ponto não nos tornamos já 

cyborgs, misturas transgressivas de biologia, tecnologia e código de computador” (TURKLE, 

1997, p. 30). Pois, por meio da sua intensa interação com as tecnologias digitais, a socialidade 

que se apresenta gera o que Léo Scheer vai chamar de “a sociedade da comunicação (fundada 

na redundância da difusão da mensagem); a sociedade da informação (fundada no estereotipo 

do terminal) e a sociedade da comutação (de equivalência entre o emissor e receptor na rede)” 

(apud LEMOS, 2002, p. 82). E nessa sociedade do ciberespaço, as relações sócio-culturais 

que se estabelecem “podem ser filosófica ou metafisicamente avaliadas como “deboli” (termo 

que Gianni Vattimo usaria aqui de bom grado, para referir-se ao “enfraquecimento” 

identitário da metafísica); sociologicamente, como efêmeras; comunicacionalmente, 

comutativas, ao invés de comunicativas; psicologicamente, fantasmáticas” (SODRÉ, 2002, p. 

166). 

 
 
 
 
 
 

                                                           
42 TURKLE, S. Life on the screen: identity in the age of the internet. Toronto, 1995. 
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3.3 NOVAS CONFIGURAÇÕES DO SUJEITO 

 

 Antes mesmo, de iniciar uma reflexão sobre o sujeito no contexto da pós-

modernidade, devemos ponderar a importância que o mesmo adquire na vida em sociedade, 

visto que “sujeito e subjetividade [...] são conceitos axiais na centralidade simbólica do ser 

ocidental” (SODRÉ, 2002, p. 149). Além disso, devemos lembrar que estes conceitos têm 

origem no contexto social do qual descendem e que desde a idade média, um “‘eu’ consciente, 

reivindica [...] a centralidade do ser” (SODRÉ, 2002, p. 150). Assim, historicamente tem-se 

registrado a legitimidade de um self interior ao sujeito, nas palavras de Sodré, “definido por 

intelectualidade, moralidade e afetividade”, que fundamentaria a exigência de uma identidade 

pessoal. 

 Contudo, na contemporaneidade, tais fundamentações têm sido balançadas, fazendo 

que os alicerces do amparo à idéia tradicional de subjetividade ruíssem. Tal processo se dá a 

partir do enfraquecimento dos discursos que historiaram, psiquicamente, tal self interior como 

o substrato fundamental da identidade humana. Assim, num contexto onde a cibersocialidade 

se instaura, “à medida que a evolução tecnológica contempla a integração entre a realidade 

histórica e a virtual, assume importância a questão da identidade dos sujeitos colocados na 

rede” (SODRÉ, 2002, p. 153). 

 A evolução das comunicações tecnologicamente estabelecidas tem engendrado modos 

inéditos de construção e relação do sujeito com aquelas “identidades fantasmáticas ou 

espectrais” de que Sodré (2002, p. 155) explana como sendo imagéticamente construídas e/ou 

semióticamente negociadas gerando novas significações da subjetividade do sujeito. As 

experiências que se articulam entre usuários e tecnologias digitais podem ser vistas como 

exemplos primorosos das novas construções de identidades na cultura da cibersocialidade, 

contudo, tais experiências devem ser entendidas quando inseridas num contexto sócio-tecno-

cultural mais amplo. Segundo Turkle, o principal elemento que caracteriza esse contexto é a 

“erosão das fronteiras entre real e o virtual, o animado e inanimado, o eu unitário e o eu 

múltiplo, que está a ocorrer tanto nos domínios da investigação científica de ponta como nos 

padrões de vida cotidiana” (TURKLE, 1997, p. 12-13). 

 Desta forma, as idéias clássicas sobre um self que emprestaria dada noção de 

autenticidade à identidade do sujeito são subvertidas nas ações do sujeito no espaço 

cibercultural. No momento em que o usuário se vê diante à possibilidade de criar inúmeros 

personagens e desempenhar diversos papéis, “o eu é não apenas descentrado, mas também 

multiplicado sem limites” (TURKLE, 1997, p. 274). Assim, o usuário torna-se um “tipo de 
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agente, vivo, que toma parte em interlocuções conhecidas como chat ou fórum e que 

ficcionaliza livremente personalidades” (SODRÉ, 2002, p. 149). 

 Turkle (1997, p.265) desenha uma contextualização adequada da idéia tradicional de 

identidade quando comenta que: 

 
No passado, esta rápida alternância entre diferentes identidades não era uma 
experiência facilmente acessível. Há algumas décadas, falávamos em “forjar” uma 
identidade [...] As pessoas, é claro, assumiam diferentes papeis e máscaras sociais, 
mas, na maioria dos casos, o seu envolvimento vitalício com uma determinada 
família e comunidade mantinha esta alternância sob um controlo bastante apertado. 
Nalguns casos, este controlo abria brechas, e havia papéis nas margens da sociedade 
que permitiam fazer da alternância uma forma de vida (TURKLE, 1997, p. 265). 

 

 Contudo, na pós-modernidade, tais alternâncias entre múltiplas personalidades perdem 

seu caráter marginal, uma vez que muitos autores entendem as identidades como um conjunto 

de papéis desempenhados pelo sujeito nos mais diferentes momentos e, além disso, agora, há 

a possibilidade de combinação e articulação de tais papéis mais dinâmicos. Nesse contexto de 

desmarginalização da alternância de “eus”, as interações no ciberespaço se tornam um 

laboratório dessas novas experiências sociais de construção e reconstrução de identidades, 

constitutiva da vida contemporânea. Pois, “na sua realidade virtual, moldamo-nos e criamo-

nos a nós mesmos” (TURKLE, 1997, p. 265). Assim podemos perceber que “o “interior” – a 

velha alma ou suas representações modernas – foi apropriado pela conexão” (SODRÉ, 2002, 

p. 163). 

 Então, a acelerada mutabilidade da sociedade contemporânea e das tecnologias de 

comunicação e interação coage a identidade a ser plástica e flexível suficientemente para 

adaptar-se ou multiplicar-se, pois, “o eu deve ser encarado como essencialmente descentrado” 

(TURKLE, 1997, p. 20). Seguindo a linha da socialidade de Mafessoli, podemos pensar que 

“se na modernidade, o indivíduo tinha uma função, a pessoa (persona) pós-moderna tem um 

papel, mesmo que efêmero, hedonista ou cínico” (LEMOS, 2002, p. 91). 

 Na atualidade, a idéia de um sujeito conformado pela intersecção de múltiplas 

subjetividades, possivelmente contraditórias, é extremamente adequada à exploração de 

“como os indivíduos constituem seu sentido de si mesmos – suas auto-representações como 

sujeitos – por referência a várias posições de sujeito freqüentemente contraditórias entre si e 

não a uma posição singular de sujeito” (MOORE, 2000, p. 23). 

 Lacan considera o sujeito como “algo fundamentalmente caótico, como uma desordem 

onde, numa série de identificações alienantes, ele se constitui” (SODRÉ, 2002, p. 157). Mas, 

não só Lacan pensa assim, pois o psiquiatra fundador da psicologia analítica, Carl Gustav 
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Jung também considerava o eu como “lugar de encontro de diversos arquétipos” (TURKLE, 

1997, p. 263). A esses “diversos arquétipos” ou às “identificações alienantes” podemos 

articular, atualmente, as identidades tecnologicamente construídas. Desta forma, podemos 

conceber que as tecnologias digitais apontam como dispositivos auxiliares na disposição do 

sujeito relacional, ou seja, “o indivíduo concebido como um lugar de interseção nas conexões 

que constituem as redes sociais, para alguém sistematicamente fora de si mesmo” (SODRÉ, 

2002, p. 159). 

 Ao retornarmos a contemplar os trabalhos de Jacques Lacan, perceberemos que para 

ele “os complexos encadeamentos de associações que constituem o significado para cada 

indivíduo não conduzem a qualquer instância final ou eu nuclear” (TURKLE, 1997, p. 263). 

Também, em um regresso a Freud, Lacan afirma que “o ego é uma ilusão” (TURKLE, 1997, 

p. 263). Com isto, origina-se a ligação entre a psicanálise e a idéia do eu pós-moderno, idéia 

essa, de algo, permanente da mente humana, mas, inconstante e estabelecido em um domínio 

discursivo e relacional. Portanto, cria-se o conceito onde “o indivíduo é um ‘nó de relações’” 

(SODRÉ, 2002, p. 158). 

 Já nas décadas de 60 e 70, autores, como Foucault, Deleuze, Guattari, já afirmavam 

que a identidade mantinha uma estreita ligação com a linguagem, sendo a primeira constituída 

por e através desta. Até mesmo, relações sexuais poderiam ser entendidas como uma troca de 

significantes. Assim, pode-se entender, desde já, o sujeito como “uma multiplicidade de 

partes e fragmentos, unidos por ligações eivadas de desejo” (TURKLE, 1997, p. 19-20). Deste 

modo, podemos perceber que aquilo que Sodré afirma, quando coloca “o que define um ato 

psíquico não é, assim, o pressuposto de uma subjetividade, mas o de uma representação, que 

tanto pode ser um pensamento como uma imagem” (SODRÉ, 2002, p. 159), pois o ato vai se 

dar a partir da representação, da expressão, não, por meio de uma subjetividade. 

 Se considerarmos que “doses muito reduzidas de interatividade levam-nos a projetar a 

nossa própria complexidade sobre o objeto em causa” (TURKLE, 1997, p. 147) poderemos 

refletir sobre o grande poder personalista que os computadores adquirem através daquilo que 

os indivíduos fazem com suas máquinas. De tal forma que “os indivíduos constr[oem] os seus 

computadores como projeções de si próprios” (TURKLE, 1997, p. 59-60). 

 A imagem digitalizada com que interagem os sujeitos da cibersocialidade torna-se um 

apêndice técnico do homem, que permite a ele uma reserva da corporalidade orgânica e sua 

total personalidade. Deste modo, é por meio destes apêndices técnicos que aquelas identidade 

múltiplas e fluídas, tão dignas da pós-modernidade, “dependem cada vez mais de um tênue 
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equilíbrio relacional entre qualidades diferentes, ou seja, do ‘valor da interface’” (SODRÉ, 

2002, p. 163). Assim, o indivíduo se coloca frente um contexto no qual 

 
ao aceitar a solução de compromisso entre ilusão e alucinação resultante da 
hibridização tecnológica de representações anteriores, o sujeito da consciência 
pactua implicitamente com o dispositivo maquínico de metaforização proprioceptiva 
e o reconhece como uma espécie de consciência voltada para a pura comunicação – 
seja com os outros, seja consigo mesmo (SODRÉ, 2002, p. 147-148). 

 

 Portanto, no contexto cibercultural, os processos clássicos da socialização permeiam-

se a modos tecnologicamente estabelecidos. Sendo, este processo, não confinado a construção 

de identidades por meio de “agenciamentos tecnológicos”, e sim, um dispositivo de novas 

tecnologias geradoras de identidades. Até mesmo porque, no ciberespaço, “as pessoas tem a 

possibilidade de construir uma personalidade alternando entre muitas personalidades 

diferentes” (TURKLE, 1997, p. 263) visto que ele proporciona a oportunidade de “vidas 

paralelas em outros mundos”. O antropólogo Segata defende a utilização do ciberespaço como 

um ambiente alternativo de experiências que “possibilitam a construção de subjetividades e 

identidades de gênero, que vão para além de um eu, vivências que contribuísse para a 

constituição desses “seres” digitais no mundo online” (SEGATA, 2007, online). 

 A comunicação tecnologicamente mediada é o campo primoroso naquilo que Turkle 

chama de “construção e reconstrução da identidade” (TURKLE, 1997, p. 19), ou como já foi 

dito anteriormente, o “playing” com identidades, representações, identificações, personas, 

personagens, etc. Sodré defende que “a realidade virtual funciona, por metaforização 

tecnológica (digitalizada), espacializando, descrevendo ou narrando e dando margem à 

construção de ‘eus’ análogos ou ‘selfs’ substitutivos” (SODRÉ, 2002, p. 145). Logo, os 

espaços da cibersocialidade proporcionam diferentes personalidades ao sujeito que podem 

alcançar um status de identidades paralelas e concomitantes. 

 Então, é inevitável pensar o “eu” instituído pelas novas tecnologias e pelo contexto 

pós-moderno como: 

 
múltiplo, fluido e constituído em interacção com uma rede de maquinas; é formado e 
transformado pela linguagem; as relações sexuais são trocas de significantes; e a 
compreensão resulta na navegação sem rumo aparente, mais do que da análise. E no 
mundo [...] gerado por máquinas, encontro personagens que me fazem estabelecer 
uma nova relação com a minha própria identidade (TURKLE, 1997, p. 21). 

 

 Na comunicação mediada por computadores, os sujeitos situam-se num contexto, no 

qual, eles têm a capacidade de exercer diversos papéis, mostrando-se diversamente em lugares 
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distintos da rede. Em maior parte, isso se trata de um processo de experimentação de 

inúmeros aspectos dela mesmo, a tal multiplicidade das identidades fluídas de que nos fala 

Maffesoli ao retratar a socialidade. De tal modo que “a vida online retoma um aspecto da vida 

cotidiana para levá-lo a um grau superior. Mostramos, no dia-a-dia, diferentes aspectos de nós 

mesmos” (TURKLE, 1999, p. 119). 

 Neste novo jogo de roleta das identidades, essas parecem como colagens flexíveis e 

inconsistentes das experimentações do sujeito. O romancista Salman Rushdie descreve o novo 

eu, como “um edifício instável que construímos com raspas, dogmas, mágoas da infância, 

artigos de jornal, observações casuais, velhos filmes, pequenas vitórias, pessoas odiadas, 

pessoas amadas” (apud SODRÉ, 2002, p. 161). Não se deve desconsiderar as inúmeras 

experiências off-line que permitem ao sujeito a vivência da multiplicidade e fragmentação das 

identidades, contudo, a cibercultura retoma tal características da identidade na pós-

modernidade, para potencializá-la, elevando sua expressão à culminância. Até mesmo porque 

o ciberespaço, essencialmente, por seu anonimato, consente uma liberdade maior da 

expressão dos diversos aspectos do indivíduo. Porem, isso não é algo exclusivo da 

cibersocialidade. 

 Mais que simplesmente permitir a expressão dessas facetas muitas vezes inexploradas, 

o ato de refletir-se em representações pode conceber um processo de maior 

autoconhecimento, fazendo a pessoa “sentir-se mais próxima do seu verdadeiro eu quando 

oculta por trás duma panóplia de máscaras virtuais” (TURKLE, 1997, p. 273). Até mesmo 

porque, devemos considerar que: 

 
[o real] não se opõe, entretanto, ao que a ótica elementar chama de imagem virtual, 
aquela que aparece no espelho como o duplo de algo “atual”, isto é, regido pelas 
coordenadas espácio-temporais comuns. Vendo-se no espelho, o observador percebe 
a projeção imaginária de si mesmo, também imaginariamente dentro do espelho 
(SODRÉ, 2002, p. 142). 

 

 Nesse contexto, onde o sujeito se vê refletido no monitor, podemos considerar que as 

janelas converteram-se naquilo que Turkle chama de “uma poderosa metáfora para pensar no 

eu como um sistema múltiplo e fragmentado” (TURKLE, 1997, p. 18). Visto que: 

 
na internet, você se vê atuando em sete janelas abertas na tela, assumindo 
literalmente diferentes personalidades em cada uma dessas sete janelas, tendo todos 
os tipos de relacionamentos, alternando e desempenhando todas as funções 
simultaneamente, deixando partes de si nessas diferentes janelas, nos programas que 
escreveu e que o representam enquanto você está em outra janela. Sua identidade é 
distribuída em uma série de janelas. Cada vez mais, a vida na tela também oferece 
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uma janela para o que somos na vida fora da tela: somos pessoas que alternamos 
aspectos do eu (TURKLE, 1997, p. 264). 

 

 Então, é desta forma que o sujeito se configura e reconfigura no contexto da 

cibercultura, “a identidade de uma pessoa no computador é a soma da sua presença 

distribuída” (TURKLE, 1997, p. 17). Pois as janelas servem como um limite difuso dessas 

“presenças distribuídas” pela tela, que em algum momento assumem uma situação de “eu” 

completo, e em outro momento, são partes de um eu fragmentado e múltiplo distribuído por 

janelas que funcionam como seu acesso aos mais diversos mundos. Moore (2000) nos fala das 

posições tomadas pelo sujeito nos diferentes discursos e práticas sociais. Na comunicação 

tecnologicamente mediada, a janela assume o posto de delimitadora desses discursos e 

práticas, sendo que assim, em um mesmo tempo, o sujeito pode assumir diversas posições. 

 
[...] os indivíduos assumem uma variedade de posições de sujeito dentro de 
diferentes discursos. Entre outras coisas, isso significa que um sujeito singular não 
pode ser equivalente a um indivíduo singular. Indivíduos são sujeitos multiplamente 
constituídos, e podem assim assumir múltiplas posições de sujeito dentro de uma 
gama de discursos e práticas sociais. Algumas dessas posições de sujeito serão 
contraditórias e entrarão em conflito entre si (MOORE, 2000, p. 23-24). 

 

 Sherry Turkle, em suas entrevistas com jogadores de MUDs, conversa com um, que 

exemplifica a facilidade/potência que as novas tecnologias representam ao jogo de identidades 

e personalidades: “podemos ser tudo aquilo que quisermos. Podemos redefinir completamente 

a nossa pessoa. [...] Podemos ser realmente tudo aquilo que quisermos, tudo aquilo que 

tivermos a capacidade de ser” (TURKLE, 1997, p. 273). Ele fala inclusive, da simplificação 

da relação com o outro na interação tecnologicamente mediada, pois, segundo o jogador, “não 

temos que nos preocupar tanto com as categorias em que as outras pessoas nos arrumam. É 

mais fácil mudar a maneira como os outros nos encaram, porque tudo o que eles têm é aquilo 

que lhes mostramos” (TURKLE, 1997, p. 273), assim, torna-se perceptível através de um 

testemunho, como a comunicação mediada por computadores tem mudado as relações sociais, 

transformando-as em relações tecno-sociais. 

 Portanto, podemos entender esse processo como uma renegociação da identidade, 

segundo Sodré (2002), uma ressignificação, essencialmente, semiótica e externa ao sujeito. 

Pois, tendo em vista que 

 
O eu que se espelha no monitor não é, com certeza, a consciência entendida pela 
tradição filosófica como interioridade, e sim o resultado do trabalho desenvolvido 
pela personalidade narcísica na construção da sua própria imagem. È necessário 
todavia evidenciar desde já que o narcisismo não é de forma alguma amor por si 
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próprio: a deSLocação do interesse libidinal para a própria imagem realiza-se em 
troca de uma completa anulação da vida anterior e do próprio eu real (PERNIOLA 
apud SODRÉ, 2002, p. 156). 

 

 Contudo, há autores que defendem que não haveria esse “eu real” ou um "eu" 

ontologicamente construído que preceda esses outros "eus". Butler (2004) é um exemplo de 

autora que defende essa linha de pensamento, pois, segundo ela, não existiria um eu essencial 

que preceda a relação e que nestas é multiplicado, porque "identidade é performativamente 

constituída, pelas próprias ‘expressões’ tidas como seus resultados” (BUTLER, 2004, p. 45). 

A autora defende que mesmo quando o sujeito se vê em um contexto no qual deve 

providenciar uma “identidade ideal”, fundamentalmente pela exclusão de outras, por meio da 

interpelação de si, visando aproximar-se a dadas categorias identitárias, que “tendem a ser 

instrumentos de regimes regulatórios, seja como as categorias normalizantes de estruturas 

opressivas, ou como a reunião para a contestação libertadora da opressão”43

 Ao analisar as salas de bate-papo “lésbicas e Afins do portal UOL”, Jean Segata 

identifica a existência de tais “sujeitos nominais” no processo, no qual, os sujeitos “de alguma 

forma ‘aceitam’ a possível identificação ‘lésbica’ que a sala sugere – ou mesmo impõe – ao 

escolherem justamente estas salas como espaço para interação, dentre tantas que o portal UOL 

oferece para os seus usuários” (SEGATA, 2007, online). Até mesmo porque, podemos 

considerar o ambiente como algo de grande influência no comportamento e expressão do 

sujeito, pois, além de todo arcabouço sociocultural que o ambiente carrega, a 

presença/ausência do “outro” impregna a representação do sujeito. 

 (BUTLER, 1991, 

p. 13-14). Então, essa “identidade ideal” serve enquanto categorizante do sujeito adequando-o 

a certo regime. Tal processo de munir-se dessa identidade pode ser percebido no processo de 

identificação do sujeito com um ambiente de interação e não, outro visto que ele deve eleger 

entre as categorias identitárias às quais ele crê compartilhar-se para interagir no espaço. 

Assim, surge o entendimento daquilo que Butler (1991) denomina de “sujeito nominal”, que 

pratica uma totalização de um sujeito, de forma situacional. 

 O cineasta russo Dziga-Vertov comprovou o que ele chamou de a dimensão “ultra-

humana”, por meio de suas experiências de câmera de olho, pois, “as pessoas começam a 

posar ao serem filmadas, compondo instantaneamente uma espécie de cenário pessoal, mas 

igualmente artificial ou maquínico, para se adequarem à percepção internalizada de si 

mesmas” (SODRÉ, 2002, p. 154). No contexto contemporâneo cibercultural, no qual, 

                                                           
43 Tradução feita do original: “tend to be instruments of regulatory regimes, whether as the normalizing 
categories of opressive structures or as the rallying for a liberatory contestation of the very opression”. 
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hibridizam-se espetáculo e vida cotidiana, os sujeitos tendem a expressar, intensamente e de 

forma controlada, suas identidades, refletindo a dimensão “ultra-humana” de Dziga-Vertov na 

tecnocultura atual. 

 Ainda mais, quando inserida na realidade digitalizada, a identidade do sujeito toma-se 

de uma libertação neutralizante dos limites do corpo e da corporalidade (entendidos aqui 

como importantes camadas constituintes da identidade), assim esvaece toda “a pletora de 

sentido, o acúmulo histórico de significações que a constitui e a conota” (SODRÉ, 2002, p. 

164). De tal forma que se instaura uma modalidade inédita de identidade do sujeito ainda mais 

fluída e múltipla que aquela off-line, visto que “é possível também conceber esse retorno 

como uma espécie de estado ‘adâmico’ da identidade, uma espécie de ‘aquém’ da 

representação e do sujeito, pronta para trilhar novos caminhos simbólicos” (SODRÉ, 2002, p. 

164). 

 Na cibersocialidade pós-moderna, “a aceitação da ilusão artificial é um fato 

primordialmente mental, enquanto o corpo do sujeito da percepção permanece no mundo 

físico” (SODRÉ, 2002, p. 143). Essa transcrição que o sujeito sofre na inserção no mundo 

online é o momento no qual ele se liberta, mesmo que parcialmente, do corpo que continua no 

mundo físico, sendo isso perceptível, nos estudos que Campbell (2004) faz em dois canais 

gays do Internet Relay Chat (IRC)44. Em seu estudo, ele fala sobre a oportunidade que gays 

musculosos e gays obesos têm de falar sobre seus corpos e viver sua sexualidade a partir da 

auto-imagem que tem de si. Tendo em vista, nos canais, esses sujeitos podem estabelecer o 

seu corpo por meio da escrita e das interações e relações que eles estabelecem. Segundo o 

autor, as interações online estão sujeitas a esse corpo, que sendo representado graficamente, 

ou sendo descrito por meio de palavras ou apelidos, é “o componente primário da identidade 

online45” (CAMPBELL, 2004, p. 06). Outra importante consideração de Campbell é referente 

aos nomes adotados no ciberespaço, ou seja, os nicknames. Ele considera que “o nickname 

online, no entanto, pode revelar-se um aspecto profundamente pessoal da identidade de um 

interagente em um determinado canal e precisa ser tratado com o devido cuidado pelo 

pesquisador”46

 No entanto, devemos considerar que se explana de um “corpo simbólico, efeito de 

uma relação estrutural entre linguagem e corpo” (SODRÉ, 2002, p. 157). Tal elemento não 

 (CAMPBELL, 2004, p. 149). 

                                                           
44 Protocolo de comunicação utilizado na Internet, que é utilizado basicamente como bate-papo e troca de 
arquivos, permitindo a conversa em grupo ou privada. 
45 Tradução feita do original: “a primary component of online identity”. 
46 Tradução feita do original: “the online nickname, however, can prove to be a profoundly personal aspect of an 
interactant’s identity on a given channel and needs to be treated with due care by the researcher”  
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deve ser entendido como “coisa”, nem como “sujeito”, mas sim, como uma ação constituída 

das articulações entre os significantes da linguagem e os significantes do corpo. Portanto, 

podemos considerar “o self virtual como um extra-ser [...] que acontece tecnologicamente na 

rede ou num dispositivo de visualização qualquer” (SODRÉ, 2002, p. 157). Assim, o corpo 

permanece no ciberespaço, contudo, de uma forma inconstante e mutável, porque ao referir o 

“corpo”, está se falando de uma forma física e, principalmente, de uma “configuração 

discursiva” que apreende este físico, e é essa “configuração discursiva que acompanha o 

indivíduo nos ambientes virtuais e nas formas online de interação”47

 Entretanto, é inevitável concordar que “o Eu que está sendo representado por um 

corpo virtual perfeito continua inescapavelmente vinculado ao seu corpo físico” (FRAGOSO; 

ROSÁRIO, 2008, p. 16), pois ao criar sua representação digital, o individuo irá se relacionar 

com espelho e sua auto-imagem identitárias, seja essa relação de adoção total/parcial do “eu 

off-line” como norteador da construção, seja essa relação de total/parcial refutação do sujeito. 

Além disso, ao adotarmos o pensamento de Fragoso e Rosário (2008), devemos levar em 

conta que não existem apenas dois corpos em jogo, mas sim, três, aquele imaginado, aquele 

físico e aquele digital. Relacionam-se dois corpos de nível simbólico que tem referência 

preliminar no físico ajudando a entender o porquê de os avatares funcionarem tão bem como 

projeções da identidade, muitas vezes, melhores que os corpos físicos. As tecnologias 

potencializam essas relações visto que, para além da experiência cotidiana do corpo orgânico 

e o imaginado, elas colocam o sujeito frente a um processo no qual ele deve optar por formas 

significantes de representar seus corpos no terceiro corpo, o digital virtualizado, de forma que 

o usuário projeta-se em um símbolo. Apesar de seus corpos físico e imaginado permanecerem 

presentes, é na relação do físico e o digital que a conexão entre os três é levada ao extremo na 

cibersocialidade. 

 (CAMPBELL, 2004, p. 

6). Desta forma, o sujeito online é evocado enquanto “forma virtual e negado como corpo 

presente” (SODRÉ, 2002, p. 156), pois através de um ou outro aspecto da identidade, cria-se a 

persona digitalizada que se origina no usuário off-line, contudo, estabelece-se de forma 

exterior a ele, em um processo de representação em um campo simbólico e relacional. 

 Ao estudar a construção de corpos virtuais no Second Life, Fragoso e Rosário 

chegaram à conclusão que “as características pessoais dos ‘donos’ eram atenuadas ou 

enfatizadas de acordo com o padrão geral de beleza” (FRAGOSO; ROSÁRIO, 2008, p. 14). 

No entanto, a estereotipia generalizada que se instaura na interação tecnologicamente mediada 

                                                           
47 Tradução feita do original: “it is this discursive configuration that accompanies individual into these virtual 
environments and shapes online interaction”. 
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se caracteriza, essencialmente, pela adoção de elementos valorizados pelo padrão de beleza da 

mídia ocidental, todavia, mais que isso, essa forma de construção da representação online 

reflete o desejo de gerar uma primeira impressão positiva aos outros. 

 Desta forma, as autoras explicam a construção das identidades sociais em ambientes 

gráficos como  

 
dada pela adoção e pelo destaque de algumas características em detrimento de 
outras. Esse processo é a base de todas as escolhas que definem a aparência do 
avatar: cada traço enfatiza certos atributos – físicos, intelectuais, estéticos, 
econômicos – e gera signos que informam quem é aquele sujeito e a qual grupo ele 
pertence. O arcabouço cultural do sujeito representado é o primeiro ponto de 
referência para decidir que elementos é desejável (ou não) associar com a 
representação do Eu. Assim como acontece com a representação do Eu na vida 
offline, é de se esperar que as pessoas construam seus avatares com características 
que considerem ser capazes de expressar com mais clareza o que querem indicar 
sobre si. (FRAGOSO; ROSÁRIO, 2008, p. 7). 

 

 Ao estudarem o design de avatares, Kafai, Fields e Cook (2007) elencaram seis 

motivações para os usuários criarem seus avatares como o fizeram, razões estas, não 

reciprocamente excludentes. Destas, cinco tinham origem na questão estética: assemelhar seu 

avatar e seu corpo físico; exibir aptidões artísticas; desejo de afiliar a algo ou alguém que 

gostem; parecer com algum personagem de vídeo-game ou outro hobby, parente ou mesmo 

nacionalidade; colocar-se pró ou contra a moda. A última razão listada tem uma característica 

essencialmente funcional, como um disfarce.  Contudo, as escolhas que envolvem a criação 

do avatar irão refletir, em maior ou menor parte, a condição física do sujeito, pois este deverá 

mobilizar os valores de sua estrutura sociocultural para eleger os elementos adequados ou não 

à sua representação. 

 Outro ponto de extrema relevância em relação as dinâmicas sociais identitárias 

tecnologicamente mediadas é a questão dos nivelamentos, que, segundo Turkle (1997), são  

“pontos onde personagem e ator se fundem, pontos onde as múltiplas personagens se reúnem 

para abarcar aquilo que o indivíduo considera o seu eu autêntico” (TURKLE, 1997, p. 274). 

De tal forma que podemos reafirmar toda a mutação que as cibersocialidades instauram na 

identidade do sujeito na pós-modernidade, visto que 

 
O ato de jogar nos MUDs [...] revela certos aspectos do nivelamento [...] Ao criar 
diversas identidades fictícias, ele pode, duma forma mais controlada, realizar 
experiências com diversos conjuntos de características e ver onde é que estas 
conduzem [...] Cada uma das suas múltiplas identidades virtuais possui a sua própria 
independência e integridade, mas [o usuário] relaciona-as também todas com “a sua 
própria pessoa”. Desta forma, estabelece uma relação entre as diferentes 
personagens por ele interpretadas; cada uma delas é uma faceta de si próprio 
(TURKLE, 1997, p. 281). 
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 Portanto, podemos considerar que esses nivelamentos são, em grande parte, elementos 

constituintes da lógica da identidade no ciberespaço. Aliado a eles, temos a oportunidade que 

é ofertada ao sujeito na inserção no ciberespaço de ele desempenhar diversos papéis, inclusive 

personagens do sexo oposto. Assim, os usuários experimentam aspectos da sua identidade, 

nunca antes observados e que nos colocam frente a um processo que desafia as idéias do “eu” 

unitário e essencial da Modernidade.  

 Um dos entrevistados por Sherry Turkle considera que “não interpreta personagens, 

mas sim que os MUDs lhe permitem simplesmente ser uma versão melhorada de si próprio” 

(TURKLE, 1997, p. 286). De modo que os ambientes virtuais podem ser entendidos como 

espaços de projeções de fantasias do usuário, o que a autora compara com uma “mancha de 

Rorschash48

 A autora ainda traz a historia de outra jogadora de MUDs, como exemplo, no qual o 

“desempenho de papéis é psicologicamente construtivo” (TURKLE, 1997, p. 278), pois 

segundo autora, através do “playing” com os diversos aspectos de nossa 

personalidade/identidade é possível “redimensionar algumas das questões mais importantes da 

sua vida e alcançar novos equilíbrios emocionais” (TURKLE, 1997, p. 278). No ciberespaço, 

o sujeito se vê diante as possibilidades de, não apenas converter-se em quem finge ser, mas de 

fingir quem é ou quem gostaria de ser, ou ainda quem não gostaria de ser. A identidade online 

aparece, vezes, como uma combinação das personagens online, vezes, como modos pelos 

quais se torna possível modificar a vida off-line. Assim, “trata-se de experiências nas quais as 

pessoas expandem a sua noção de identidade, adotando papéis nos quais a fronteira entre eu e 

personagem se torna cada vez mais permeável” (TURKLE, 1997, p. 311). 

” evoluída, pois para além da projeção da fantasia, os ambientes gráficos 

contagiam a vida cotidiana. Pois se retomarmos a idéia de Erik Erikson sobre a moratória 

psicossocial, podemos perceber que o ciberespaço proporciona exatamente a mesmas coisas 

“interacção febril com pessoas e idéias [...] amizades apaixonadas e intensa experimentação” 

(TURKLE, 1997, p. 301-302). Assim, as relações tecnologicamente estabelecidas 

proporcionam também as “experiências significativas” e suas “respectivas conseqüências” 

que irão facilitar a “percepção pessoal daquilo que confere significado a vida”, ou seja, 

ajudarão na composição das identidades do usuário. 

 

 

 
                                                           
48 Imagens abstratas utilizadas em testes psicológicos. 
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4  UM VELHO MÉTODO, UM NOVO OBJETO: A ETNOGRAFIA VIRTUAL 

 

 Considerando o estudo monográfico como um trabalho acadêmico que se diferencia 

pela abordagem de um único tema e um único objeto e cujo assunto é bem delimitado e 

trabalhado com profundidade, com o objetivo de apresentar seu conteúdo de forma 

sistemática, a definição da metodologia de pesquisa é um ponto extremamente relevante no 

que diz respeito ao progresso da mesma. 

 A monografia consiste em um estudo bem desenvolvido, formal, discursivo e 

concludente, portanto, e por meio de processos metodológicos são determinadas as técnicas e 

procedimentos operacionais pelos quais se buscará a solução dos problemas da pesquisa. 

Desta forma, sistematicamente, foram construídas estratégias metodológicas que visaram 

alcançar os objetivos estabelecidos no projeto. 

 O estudo da comunicação, enquanto processo social, é relativamente recente, quando 

comparada a outras áreas, como a sociologia e a antropologia. Porém, os estudos na área da 

cibercultura são ainda mais incipientes. Como vimos, tais formas de cultura são intensamente 

marcadas pela presença das novas tecnologias, principalmente, o computador e a internet, 

sendo possível observar nas sociedades e nos variados segmentos dessas sociedades, a 

apropriação cotidiana dessas tecnologias digitais. E ao perceber a cibercultura como “uma 

matriz de sentido destes tempos [...] há de se pensar o modo pelo qual o olhar científico deve 

se guiar na análise de tais ocorrências” (ROCHA, MONTARDO, 2005, p. 6). 

A ciência da comunicação, por si só, é multidisciplinar e transdisciplinar. Com a 

cibercultura, esse processo é ainda mais veemente. Além de ter surgido há pouco tempo, ela 

não passa a existir, inicialmente, com a acepção de nova cultura, ou nova forma de sociedade, 

e sim, como espaço e objeto de estudo. Tal objeto tornou-se caso de estudos nas mais diversas 

ciências, dentre elas: antropologia, sociologia, psicologia  e até mesmo literatura. 

Mesmo que haja uma vasta bibliografia sobre, os trabalhos de campo realizados ainda 

apresentam certa insegurança no que diz respeito a teorias e técnicas operacionais de análise, 

pois “vários pesquisadores assinalam que ainda inexiste uma teoria consistente para o estudo 

dos conteúdos virtuais” (PRADO, 2002). Por se figurar como uma forma de cultura de difícil 

analogia, muitos pesquisadores tendem a adotar, com devidas modificações, conceitos e 

processos de ciências afins. No entanto, autores como Turkle (1997) e Hine (2004) 

argumentam que os estudos já realizados na área costumam comparar a sociedade online com 

as configurações offline, contudo tais abordagens são limitadoras e, hoje em dia, deve-se 

ultrapassar tal ponto de vista.  
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Para fins de análise, partiu-se do raciocínio que a socialidade no Second Life possa ser 

decomposta em três elementos essenciais, o avatar, enquanto principal representação do 

sujeito; o ambiente, enquanto contextualizador das interações; e a interação com o outro, logo 

o processo social em si, enquanto operação de sentidos. A partir do desmembramento dessa 

idéia inicial, temos as categorias de análise utilizadas no estudo. Assim, os processos 

metodológicos, aplicados na realização do presente trabalho monográfico, foram pensados a 

partir dessa hipótese inicial de entendimento da socialidade em AGMUO. Sendo o 

desenvolvimento da investigação delineado em dois passos essenciais. 

Primeiramente, fez-se necessária uma ampla pesquisa bibliográfica multidisciplinar e 

transdisciplinar, pois ela é "o planejamento global inicial de qualquer trabalho de pesquisa" 

(MACEDO, 1994, p.13). A partir da leitura de documentos sobre os conceitos principais do 

estudo, discutem-se as considerações de diversos autores, a fim de construir um conceito 

particular sobre elementos como socialidade e as novas configurações do sujeito no 

ciberespaço. Afinal, "não se conclui nada em um texto científico sem que as premissas 

estejam muito bem fundamentadas em um referencial teórico ou empírico, em estudos, e/ou 

pesquisas anteriores ou nas observações e pesquisas que o próprio autor realizou" (HÜBNER, 

2004, p. 17).  

 A análise empírica foi realizada no ambiente gráfico multiusuário online (AGMUO) 

Second Life. A escolha foi feita, em detrimento a outros MUDs, devido à liberdade criativa 

propiciada pelo mesmo, nas mais diversas escalas. Isso ocorre em conseqüência da extensa 

margem de elementos que constituem os avatares e os ambientes, além de que grande parte 

dos elementos constituintes do ambiente online é customizável, por parte do usuário. Esse 

estudo trata-se de uma pesquisa empírica baseada numa perspectiva etnográfica. 

Em um primeiro momento de inserção no ambiente online, buscou-se manter uma 

postura de observação exploratória e descritiva visando uma análise das características do 

Second Life. Nesta situação, o trabalho aproxima-se de um estudo exploratório, pois visou 

"proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a 

construir hipóteses [...] tem como objetivo principal o aprimoramento de idéias ou a 

descoberta de intuições" (GIL, 1996, p.45) e é utilizado em um primeiro momento, pois 

"existe pouco conhecimento sobre o assunto" (CERVO; BERVIAN, apud BOIHAGIAN, 

1995, p.68). 

 Adotou-se o estudo etnográfico como método de desenvolvimento do trabalho, tendo 

em vista que este “é muito pertinente e particularmente adequado à investigação científica da 

comunicação” (WINKIN, 1988, p.129), além de que pode ser considerada “uma forma de 
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investigar que responde muito adequadamente a estratégias de investigação de olhar indutivo 

e tem se demonstrado como um instrumento idôneo para abordar problemas sobre os quais há 

pouca literatura científica49” (SORIANO, 2007, internet). Ao tomar esse caminho 

metodológico, entendeu-se que a etnografia “se trata de uma vivência e não só de um método 

de investigação50

 

” (SORIANO, 2007, online). Mais ainda: 

como tentar ler (no sentido de construir uma leitura de) um manuscrito 
estranho, desbotado, cheio de elipses, incoerências, emendas suspeitas e 
comentários tendenciosos, escrito não com os sinais convencionais do som, 
mas com exemplos transitórios de comportamento modelado (GEERTZ, 
2001, p. 20). 

 
Além disso, ao pensarmos a etnografia enquanto uma ferramenta antropológica de 

análise da sociedade e, paralelamente, considerarmos a cibercultura como “uma matriz de 

sentido” (ROCHA; MONTARDO, 2005, p. 6) da coletividade na pós-modernidade na qual, 

“interações mediadas chegaram à dianteira como chave, na qual, as práticas sociais são 

definidas e experimentadas” (HINE, 2005, p. 01), poderemos concluir que “há de se pensar o 

modo pelo qual o olhar científico deve se guiar na análise de tais ocorrências” (ROCHA; 

MONTARDO, 2005, p. 6). Logo, as mesmas autoras levantam: 

 
Uma das possibilidades de se estudar o imaginário virtual e seus atores 
sociais se faz pelo método da observação. Assim como é comum para a 
antropologia, a observação no ciberespaço é relevante. Porém devido à 
natureza desterritorializada do ciberespaço, o que se pergunta é de que forma 
fazer a observação participante à distância. A premissa básica da 
aproximação ao objeto de estudo merece, então, um redirecionamento 
(ROCHA; MONTARDO, 2005, p.). 

 

 No entanto, é válido ressaltar que a posição ocupada pela cibercultura na 

contemporaneidade, é definida pelos usuários envolvidos com a mesma, pois, “o agente da 

mudança não é a tecnologia em si, mas os usos e a construção de sentido em torno dela51

                                                           
49 Tradução livre do original: “una forma de investigar que responde muy adecuadamente a estrategias de 
investigación de cariz inductivista y se ha demostrado cómo un instrumento idóneo para abordar problemas 
sobre los cuales hay poca literatura científica”. 

” 

(HINE, 2004, p. 13), em outras palavras, a dimensão social da tecnologia é dada pelos sujeitos 

que dela fazem uso. Tendo em vista esse caráter social que a tecnologia passa a apresentar a 

partir de seus usos, podemos concordar com Hine (2000, p. 10), quando ela afirma que “isto 

50 Tradução livre do original: “se trata de una vivencia y no sólo de un método de investigación”. 
51 Tradução livre do original: “el agente del cambio no es la tecnología en sí misma, sino los usos y la 
construcción de sentido alrededor de ella”. 
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representa uma oportunidade para repensar a formação do objeto etnográfico e reformular os 

fundamentos para o envolvimento etnográfico com o campo52

 

”:  

A etnografia é uma metodologia ideal para iniciar esta classe de estudos, na 
medida em que pode servir para explorar as complexas inter-relações 
existentes entre as afirmações que predizem sobre as novas tecnologias em 
diferentes contextos: no lar, nos espaços de trabalho, nos meios de 
comunicação massiva, e nas revistas e publicações acadêmicas53

  

 (HINE, 
2004, p. 13). 

 Ao tomar a idéia de uso da etnografia como “uma metodologia de investigação sobre 

internet para o estudo empírico sobre seus usos atuais54” (HINE, 2004, p. 10) que “pode 

observar com detalhe as formas em que se experimenta o uso de uma tecnologia55

A etnografia é um método de investigação oriundo da antropologia que reúne 
técnicas que munem o pesquisador para o trabalho de observação, a partir da 
inserção em comunidades para pesquisa, onde o pesquisador entra em contato 
intra-subjetivo com o objeto de estudo (AMARAL; NATAL; VIANA, 2008, 
p. 35). 

” (HINE, 

2004, p. 13), pensamos que:  

 
 Historicamente, o método surge como “estudo descritivo de diversos grupos humanos 

(etnias), de seus caracteres antropológicos, sociais etc.”, segundo o dicionário Robert (apud 

WINKIN, 1998, p.129), ou ainda, segundo Baztán, “estudo descritivo da cultura de uma 

comunidade, ou de algum de seus aspectos fundamentais, sobre a perspectiva de compreensão 

global da mesma” (BAZTÁN, 1995, p.3). No entanto, essas etnias examinadas nos estudos 

primordiais, tratavam-se grupos culturais das colônias, ou seja, culturas desconhecidas e 

consideradas “primitivas”, como os indígenas do trabalho de BroniSLaw Malinowski (1922, 

1963) ou as tribos aborígenes australianas de Lloyd Warner.  

Contudo, na década de 1950, Ward Goodenough (1957) traz uma definição de cultura 

muito simples: "Tudo o que é preciso saber para ser membro" (apud WINKIN, 1998, p.131). 

Tal definição é importante, pois permite fazer etnografia “fora das ilhas”, visto que o sujeito 

pode fazer parte de inúmeras microssociedades, formais e informais, alem de que a partir 

                                                           
52 Tradução feita do original: “This presents an opportunity for rethinking the shaping of the ethongraphic object 
and reformulating the grounds for ethnographic engagement with the field”. 
53 Tradução feita do original: “La etnografía es una metodología ideal para iniciar esta clase de estudios, en la 
medida en que puede servir para explorar las complejas interrelaciones existentes entre las aserciones que se 
vaticinan sobre las nuevas tecnologías en diferentes contextos: en el hogar, en los espacios de trabajo, en los 
medios de comunicación masiva, y en las revistas y publicaciones académicas”. 
54 Tradução feita do original: “una metodología de investigación sobre internet para el estudio empírico sobre 
sus usos actuales”. 
55 Tradução feita do original: “puede observar con detalle  las formas en que se experimenta el uso de una 
tecnologia”. 
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dessa concepção podemos levantar questões como “quais são as regras explícitas e implícitas, 

qual é o saber latente e manifesto que podem adquirir, de uma ou de outra maneira, para se 

sentirem membros e para serem, perante os membros dessa cultura, previsíveis” (WINKIN, 

1998, p.131). 

Entretanto, essa revolução na forma de fazer antropologia não ultrapassa os limites do 

objeto. O foco de visão passa a ser a sociedade próxima ao pesquisador, como o barzinho da 

esquina ou uma praça qualquer, mas:  

 
se mantiveram as características metodológicas do modelo de Malinowski de 
delimitação de um espaço de observação no qual o investigador tinha que 
mover-se, a convivência com os sujeitos estudados, a observação da interação 
social no ambiente natural e o papel dos participantes como informadores 
privilegiados56

 
 (SORIANO, 2007, online). 

 Assim, emerge a percepção de que “pequenos acontecimentos da vida cotidiana nos 

quais nunca nos havíamos fixado, mas que na mudança, nos dizem muito sobre como somos, 

quando os observamos cuidadosamente57

 

” (SORIANO, 2007, online). Mas ainda mais 

relevante que essa constatação sobre o objeto da etnografia, é aquela verificação sobre o 

próprio método que abre espaço para: 

o potencial da investigação etnográfica para analisar qualquer campo das 
ações humanas significativas, não só aqueles que se constroem em uma 
subcultura na periferia da cultura geral dominante, mas também as ações de 
todos os coletivos e setores sociais que com suas relações sociais cotidianas 
constroem também uma cultura da oficina, do clube de esportes ou da 
comunidade de proprietários58

 
 (SORIANO, 2007, online). 

 Assim, não só a cultura étnica, mas também a “cultura do dia-a-dia” passa a integrar o 

espectro interessante frente às ciências sociais, mais especificamente à antropologia. Até 

mesmo por que, como Goffman (2007) defende, a vida cotidiana pode ser comparável a um 

teatro, com palco e cenário de fundo, onde nossas relações sociais são assinaladas por 

“rituais” adequados a cada um desses “cenários”. O autor ainda desenvolve a noção de 

                                                           
56 Tradução feita do original: “se mantuvieron las características metodológicas del modelo de Malinowski de 
delimitación de un espacio de observación en el cual se tenía que traSLadar el investigador, la convivencia con 
los sujetos estudiados, la observación de la interacción social en el ambiente natural y el papel de los 
participantes como informadores privilegiados”. 
57 Tradução feita do original: “pequeños acontecimientos de la vida cotidiana en los cuales nunca nos habíamos 
fijado pero que en cambio nos dicen mucho sobre cómo somos cuando los observamos detenidamente”. 
58 Tradução feita do original: “o potencial de la investigación etnográfica para analizar cualquier campo de las 
acciones humanas significativas, no sólo las de aquéllos que no se construían una subcultura en la periferia de 
la cultura general dominante sino también las acciones de todos los colectivos y sectores sociales que con sus 
relaciones sociales cotidianas construyen también una cultura de la oficina, del club de deportes o de la 
comunidad de propietarios”. 
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“envolvimento” como “a partir do momento em que estamos em co-presença física, sob o 

olhar possível de alguém, ou se pensarmos estar sob o olhar de alguém, sentimo-nos na 

obrigação de nos projetar no espaço constituído pela pessoa e por nós mesmos” (WINKIN, 

1998, p.135). Esse processo faz com que tenhamos certos comportamentos e não outros. Essa 

idéia de envolvimento origina o “pára-envolvimento” (involvement shield). “O pára-

envolvimento são todas as estratégias que vamos utilizar para tentar não nos envolver - com 

toda legitimidade” (WINKIN, 1998, p.136). 

 Neste ponto, podemos pensar a etnografia aplicada à comunicação como: 

 
uma tradição de investigação que não se pode etiquetar, mas, como 
investigação "qualitativa" quando, na verdade, se trata de toda uma 
aproximação teórico-epistemológica que se acrescenta às diversas 
alternativas de investigação enfrentadas as aproximações empírico-analíticas 
dos funcionalistas59

 
 (SORIANO, 2007, online). 

 È valido lembrar que a etnografia da comunicação não busca abarcar a totalidade da 

cultura de um grupo social, e sim, orienta seu foco de atenção para cenas particulares. Assim, 

os estudiosos tendem a analisar os padrões de interações sociais entre os membros de uma (ou 

mais) cultura(s) ou grupo(s) social(is). Segundo Jacob (apud SORIANO, 2007, online), “o 

trabalho do etnógrafo consiste em descrever as interações […] entre culturas e dentro da 

própria cultura e relacionar os padrões de interação com processos sociais e culturais mais 

amplos60”, ou seja, trata-se de entender os microprocessos de interações para relacionar-los 

aos aspectos macrossociais como a cultura. “A cultura é um aspecto central da etnografía da 

comunicação porque se converte em um elemento configurador das interações sociais61” 

(SORIANO, 2007, online). Jacob ainda considera que essa forma de estudos faz os 

especialistas focalizarem-se em dois pontos fundamentais: “comprender as regras de uma 

organização social observando cenas significativas em diversos grupos culturais da sociedade; 

e observar como as interações sociais se convertem em produtos sociais62

                                                           
59 Tradução feita do original: “una tradición de investigación que no se puede etiquetar, sin más, como 
investigación "cualitativa" cuando, en realidad, se trata de todo un planteamiento teórico-epistemológico que se 
añade a las diversas alternativas de investigación enfrentadas a los planteamientos empírico-analíticos de los 
funcionalistas”. 

”. 

60 Tradução feita do original: “el trabajo del etnógrafo consiste a describir las interacciones […] entre culturas 
y dentro de la propia cultura y relacionar los patrones de interacción con procesos sociales y culturales más 
amplios”. 
61 Tradução feita do original: “La cultura es un aspecto central de la etnografía de la comunicación porque se 
convierte en un elemento configurador de las interacciones sociales”. 
62 Tradução feita do original: “comprender las reglas de una organización social observante escenas 
significativas en diversos grupos culturales de la sociedad; y observar cómo las interacciones sociales se 
convierten en productos sociales”. 
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  Se antes a etnografia era um método de observar um espaço delimitado durante um 

tempo, quando passou a ser utilizada no estudo da comunicação, pouco a pouco ela vai 

perdendo as delimitações. A aplicação da metodologia as produções de notícias é uma nas 

quais, as fronteiras materiais do campo de trabalho deram início a um processo de ruptura, 

pois as paredes das redações são ultrapassadas e o campo de atuação do etnógrafo se dilui na 

rede que envolve o trabalho de redações.    

  No entanto, a comunicação mediada por computadores (CMC) surge como um novo 

campo de estudo, com novas interações sociais que “estão tendo importantes conseqüências a 

nível metodológico63

 

” (SORIANO, 2007, online). Não só a CMC altera a formatação de uma 

metodologia, como também: 

a situação atual de deslocamento, de globalização, de fluxo de informações, 
de transição de modernidade para pós-modernidade, de distorções de termos 
como global e local interferem diretamente no critério metodológico a ser 
selecionado para investigações desse tipo (ROCHA; MONTARDO, 2005, 
p.). 

 

 Hine (2004) defende “a utilização da etnografia transposta ao ciberespaço como 

metodologia para suprir o espaço de estudo das práticas cotidianas em torno da internet” 

(apud AMARAL; NATAL; VIANA, 2008, p. 37-38). Sendo que “a transposição dessa 

metodologia para o estudo de práticas comunicacionais mediadas por computador recebe o 

nome de Netnografia, ou etnografia virtual” (AMARAL; NATAL; VIANA, 2008, p. 35). 

 Ao defender isso, Hine (2004) considera a etnografia tradicional como um processo no 

qual o pesquisador insere-se no ambiente a ser estudado por um tempo determinado, 

observando as relações desenvolvidas pelas pessoas que participam dos processos sociais 

deste ambiente, buscando assim dar sentido às mesmas. “Quer esse sentido seja por suposição 

ou pela maneira implícita em que as próprias pessoas dão sentido às suas vidas” (HINE apud 

AMARAL; NATAL; VIANA, 2008, p. 35). Assim, a etnografia virtual se configura enquanto 

“um desafio metodológico: preservar os detalhes ricos da observação em campo etnográfico 

usando o meio eletrônico para “seguir os atores”” (BRAGA, 2001, p. 05). 

 Ou seja, podemos neste ponto concordamos com Sá (2002, p. 159), quando ela afirma 

que “a netnografia mantém as premissas básicas da tradição etnográfica”. A autora levanta 

tais premissas a partir dos trabalhos de Geertz (2001): “manter postura inicial de 

estranhamento do pesquisador em relação ao objeto; considerar a subjetividade; considerar os 

dados resultantes como interpretações de segunda e terceira mão; e finalmente considerar o 

                                                           
63 Tradução feita do original: “están teniendo importantes consecuencias a nivel metodológico”. 
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relato etnográfico como sendo de textualidades múltiplas” (SÁ, 2002, 160). Soriano (2007, 

online) ainda considera que “os trabalhos etnográficos de internet […] se convertem no 

exponente mais claro da dissolução do espaço objeto de estudo com conseqüências nos 

desenhos metodológicos dos trabalhos de campo e na coleta de dados64

 Portanto, pensamos aqui a etnografia virtual “enquanto ferramenta metodológica 

utilizada na pesquisa em cibercultura e comunicação, pensando os objetos (games, chats, 

plataformas sociais, etc.) como dinâmicos e mutáveis frente às atualizações não apenas 

tecnológicas, mas, sobretudo, de ordem comportamental e subjetiva.” (AMARAL; NATAL; 

VIANA, 2008, p. 39). Isso se dá ao considerarmos ela como “uma das ferramentas 

metodológicas capazes de proporcionar o acesso dos pesquisadores da área às caracterizações 

específicas da contemporaneidade, sobretudo a virtualidade, a desmaterialização e a 

digitalização de conteúdos, formas, relacionamentos, produtos e etc.” (ROCHA; 

MONTARDO, 2005, p.). Pois, ela “serve para explorar as complexas relações existentes entre 

as afirmações previsíveis das novas tecnologias em diferentes contextos, como jogos, espaços 

de trabalho, meios de comunicação de massa, etc.” (AMARAL; NATAL; VIANA, 2008, p. 

37) 

”. 

 Kozinets (2007, p. 36) considera que “o pesquisador quando vestido de netnógrafo, se 

transforma num experimentador do campo, engajado na utilização do objeto pesquisado 

enquanto o pesquisa.” Aqui é válido ressaltar que: 

 
experiência vivida durante o trabalho de campo é precisamente o elemento 
distintivo da investigação. Através de um período largo de imersão no 
ambiente objeto de estudo, do estabelecimento de uma rede de relações 
sociais com os membros que formam parte, o investigador tem que ser capaz 
de entender o significado das ações que movem os indivíduos do ambiente 
estudado, compreender seus objetivos e suas motivações65

 

 (SORIANO, 2007, 
online). 

Há quem considere que a etnografia virtual apresenta vantagens, em relação às formas 

tradicionais de pesquisa etnográfica, tais como “consumir menos tempo, ser menos 

dispendiosa e menos subjetiva, além de menos invasiva já que pode se comportar como uma 

janela ao olhar do pesquisador sobre comportamentos naturais de uma comunidade durante 

                                                           
64 Tradução feita do original: “los trabajos etnográficos de internet […] se convierten en el exponente más claro 
de la disolución del espacio objeto de estudio con consecuencias en los diseños metodológicos de los trabajos de 
campo y en la recogida de datos”. 
65 Tradução feita do original: “experiencia vivida durante el trabajo de campo es precisamente el elemento 
distintivo de la investigación. A través de un periodo largo de inmersión en el ambiente objeto de estudio, del 
establecimiento de una red de relaciones sociales con los miembros que forman parte, el investigador tiene que 
ser capaz de entender el significado de las acciones que mueven a los individuos del ambiente estudiado, 
comprender sus objetivos y sus motivaciones”. 



75 

 

seu funcionamento” (KOZINETS, 2002 apud AMARAL; NATAL; VIANA, 2008, p. 36). No 

entanto, tal pensamento “não [é] plausíve[l] no discurso de muitos pesquisadores que 

acreditam que o processo configura-se como intermittent engagement” (ROCHA; 

MONTARDO, 2005, p.). 

 Além de ter a capacidade de “observar com detalhe as formas de experimentação do 

uso de uma tecnologia”, a etnografia virtual se mostra como um método de análise 

proeminente no caso de ambientes online, ela pode ser considerada “uma metodologia 

inseparável do contexto onde se desenvolve, sendo considerada adaptativa” (AMARAL; 

NATAL; VIANA, 2008, p. 37). O próprio antropólogo Augé afirma “toda etnologia supõe um 

testemunho direto de uma atualidade presente” (1994, p.75). Portanto, “cabe ao pesquisador-

etnógrafo contemporâneo escolher corretamente o que lhe é mais apropriado, em termos de 

técnicas e ferramentas de pesquisa” (ROCHA; MONTARDO, 2005, p.). Além disso, por 

tratar-se de uma adaptação da etnografia do espaço físico ao online, ao se utilizar dessa 

metodologia, “faz-se necessário incluir procedimentos específicos acerca da tipologia dos 

objetos estudados” (AMARAL; NATAL; VIANA, 2008, p. 38). Não obstante, as autoras 

lembram que “as metodologias utilizadas para pesquisa nessa área [...] precisam ser 

constantemente revisadas para que permaneçam pertinentes e atualizadas de acordo com as 

dinâmicas de socialidade da rede.” (AMARAL; NATAL; VIANA, 2008, p. 39) 

 As análises etnográficas do ciberespaço “podem variar ao longo de um espectro que 

vai desde ser intensamente participativa até ser completamente não-obstrutiva e 

observacional” (KOZINETS, 2007, p. 15). Tendo em vista isso, é de extrema importância, ao 

fazer considerações sobre o objeto, deixar claro o ponto de referência, pois a posição do 

pesquisador afeta diretamente na forma de reunir e analisar os dados. Desta forma, podemos 

considerar dois modos essenciais de observação etnográfica: participante, aquela primordial, 

na qual o etnógrafo passa-se por um membro do grupo; e não participante, aquela quando o 

pesquisador mantêm-se distante, como um espectador da realidade. Ambas apresentam suas 

vantagens e desvantagens. 

 A observação participante abre espaço para o etnógrafo ter acesso a processo que 

dificilmente teria, caso se apresentasse como tal. Também, a “camuflagem” do pesquisador 

reduz as alterações que podem acontecer no ambiente, devido sua presença. Pois, “a presença 

do investigador sempre incide de alguma maneira na vida cotidiana observada66

                                                           
66 Tradução feita do original: “la presencia del investigador siempre incide de alguna manera en la vida 
cotidiana observada”. 

” (SORIANO, 

2007, online). Em contrapartida, Soriano considera que a camuflagem do investigador pode 
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representar um problema ético, visto que “este é ao mesmo tempo um problema metológico e 

um problema deontológico. Não se brinca com as pessoas. Ponto final” (WINKIN, 1998, 

p.140). Não obstante, o autor ainda traz outros possíveis problemas: “esquecer a tarefa de 

observação científica […] é mais difícil fazer perguntas e “bisbilhotar” sobre questões […] é 

mais difícil tomar nota67

Já a observação não participante, na opinião de Soriano tem as vantagens como o 

papel mais neutro em relação ao objeto e a possibilidade de empregar outros recursos durante 

a pesquisa de campo. Contudo, existem contextos nos quais não se faz necessária a 

explicitação da situação do pesquisador, pois se tratam de lugares públicos e livre acesso.  

” (SORIANO, 2007, online).  

No caso desta monografia, ao adaptar a metodologia à análise de ambientes gráficos 

multiusuários online, elege-se a primeira opção, a observação participante, na qual o 

pesquisador se utilizou de um avatar para acessar o ambiente gráfico e observar seus usuários. 

Contudo, articulou-se a observação participante com entrevistas, visto que certos pontos só 

foram acessíveis desta forma, tendo em vista que “em contextos deslocalizados não basta 

observar passivamente a realidade e tem-se que planificar interações porque, freqüentemente, 

esta só se manifesta provocada pelas interações entre o observador e os informantes68

 Soriano ainda considera que na etnografia sempre existem espaços “secretos” e/ou de 

difícil acesso. No entanto, tal dificuldade de transpor os limites de algumas esferas não é 

motivo para invalidar a totalidade da pesquisa, e sim, traz questionamentos em relação à 

noção de que estar presente em um lugar e compartilhar esse espaço durante um tempo com 

um grupo, não quer dizer que o pesquisador compartilhe suas experiências. Para alcançar 

fazer essa transposição é importante ganhar acesso interpessoal.  

” 

(SORIANO, 2007, online). 

 Contudo, nacionalmente, a etnografia virtual ainda é uma metodologia recente, pois 

como afirma Amaral; Natal e Viana “no Brasil [...] ainda são poucos os estudos voltados para 

essa questão, seja no que diz respeito à metodologia em si ou aos objetos analisados” (2008, 

p. 35). Na cena acadêmica nacional, a pesquisadora Simone Pereira de Sá desenvolve o 

método em alguns de seus estudos recentes sobre o tema. No texto “Netnografias nas redes 

digitais” (2002), ela privilegia esta técnica ao propor uma metodologia assumidamente focal, 

experimental, detalhista e interpretativa, que se reconhece como fruto de uma “negociação 

                                                           
67 Tradução feita do original: ”olvidar la tarea de observación científica […] es más difícil hacer preguntas y 
curiosear sobre cuestiones […] es más difícil tomar nota”. 
68 Tradução feita do original: “en contextos deslocalizados no basta con observar pasivamente la realidad y hay 
que planificar interacciones porque a menudo ésta sólo se manifiesta provocada por las interacciones entre el 
observador y los informantes”. 
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construtiva” entre o pesquisador e o pesquisado durante relações concretas, intensivas e 

“carnais”, permeada por sentimentos, emoções, afetos, surpresas e incertezas nos encontros, 

festas, ensaios de quadra e desfiles durante o Carnaval. Para tanto a pesquisadora realiza 

monitoramento de sites relacionados à comunidade carnavalesca que foi seu objeto de 

pesquisa, seu local de observação. (ROCHA; MONTARDO, 2005, p.) 

Nesta monografia, parte-se do pensamento primordial, no qual podem ser identificados 

três momentos críticos, nos quais o sujeito se coloca como protagonista das relações 

estabelecidas no AGMUO, sendo eles: a construção da representação gráfica e do perfil 

online, pois nessa situação o usuário fará escolhas, ou seja, privilegiará características em 

detrimento a outras, pensando em como se vê e como quer ser mostrado; a escolha do lugar 

onde irá socializar-se, pois ele estará buscando um lugar que satisfaça seus interesses e onde, 

provavelmente, encontrará usuários semelhantes, assim o lugar torna-se um delineador das 

relações; e a interação com o outro, porque a forma de representação não é restrita ao gráfico, 

a escolha da palavras e das formas de interação indicam características sobre o sujeito e o seu 

parceiro, além disso com tal parceiro tem-se atitudes que com outros, não se tem, assim a 

interação mostra-se essencial na socialidade. 

Kozinets levanta critérios de confiabilidade frente à filtragem dos informantes para a 

escolha de seus informantes e grupos estudados, Sendo elas: “Entrée cultural; coleta e análise 

dos dados; ética de pesquisa; e feedback e checagem de informações com os membros do 

grupo” (KOZINETS, 2007, apud AMARAL; NATAL; VIANA, 2008, p. 38). No entanto, “a 

intenção da utilização desses quatro critérios garante que se está de fato estudando uma 

cultura ou uma comunidade, [...] e não simplesmente examinando uma reunião temporária” 

(KOZINETS apud AMARAL; NATAL; VIANA, 2008, p. 38) e no trabalho a ser realizado no 

Second Life, não se busca entender uma comunidade virtual, sendo o grupo de pessoas 

observado, uma simples amostra do grande número de usuários. 

 “A entrée cultural é uma etapa delimitada pelo pesquisador previamente, como 

preparação para o trabalho de campo” (AMARAL; NATAL; VIANA, 2008, p. 38). 

Primeiramente, o pesquisador precisa preparar-se, levantando quais hipóteses ele deseja 

questionar; e em que tipo de ambiente ele poderá obter respostas satisfatórias à sua pesquisa. 

No entanto, “para os etnógrafos resulta sempre de utilidade considerar e tratar de articular os 

pressupostos com os quais chegam ao campo. A crescente familiaridade con o ambiente pode, 
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ou bem reforçar os problemas prefigurados, ou bem provocar sua total refutação e rejeição69” 

(HINE, 2004, p. 14). Não só Hine considera essa possibilidade, Soriano reflexiona que “os 

primeiros momentos do trabalho de campo sempre são confusos por excesso de informação e 

servem mais para adaptar-se que para recolher dados de forma efetiva70

Outro ponto relevante sobre a chegada no campo de trabalho é a adoção do “diário”. 

Yves Winkin ao tratar da etnografia da comunicação, levanta a importância desse artefato 

para o trabalho do pesquisador: 

” (SORIANO, 2007, 

online).  

 
Tão logo cheguem ao campo, vocês devem se comprometer a ter um diário 
(diary) [...] Nele vocês anotarão tudo o que chamar a sua atenção durante as 
sessões de observação. [...] Vocês vão reler-se regularmente e fazer anotações 
[...] Aos poucos, verão surgirem regularidades, que os americanos chamam 
de patterns [...] São recorrencias comportamentais que nos levam a falar em 
termos de regras, quando não em termos de códigos [...] Quando escreverem 
seu relatório final, retornarão esses surgimentos de "regras" para propor 
enunciados de natureza generalizante (WINKIN, 1998, p.138-139). 

 

Então, a maior autoridade do diário é referente ao registro e análise dos dados, pois 

como ressalta Winkin (1998, p. 133) "é preciso que a observação de vocês possa ser 

sistematizável”. Mais que isso, devemos lembrar que anterior ao registro, se faz necessário o 

acesso e a captura dos mesmos, segundo Kozinets são capturas eficazes de dados:  

 
[...] os dados coletados e copiados diretamente dos membros das 
comunidades on-line de interesse, onde, devido ao grande número de 
informações coletadas e às dúvidas que estas possam causar, é prudente o 
pesquisador se utilizar de vários tipos filtros para que sobrem apenas 
informações de relevância para o contorno da pesquisa. [...] informações que 
o pesquisador observou das práticas comunicacionais dos membros das 
comunidades, das interações, simbologias e de sua própria participação [...] 
os dados levantados em entrevistas com os indivíduos, através da troca de e-
mails ou em conversas em chats, mensagens instantâneas ou outras 
ferramentas (apud AMARAL; NATAL; VIANA, 2008, p. 38). 

 

Além disso, pode-se realizar entrevistas, que, segundo Winkin podem servir para 

“tentar reconstituir a percepção do lugar por meio de seus diferentes usuários profissionais ou 

amadores” (1998, p.140). O autor defende a utilização de entrevistas só em um segundo 

momento, pois “mais vale, [...] termos nós mesmos chegado a uma certa perspectiva sobre o 

                                                           
69 Tradução feita do original: “para los etnógrafos resulta siempre de utilidad considerar y tratar de articular 
las asunciones con las cuales llegan al campo. La creciente familiaridad con el entorno puede, o bien reforzar 
los problemas prefigurados, o bien provocar su total refutación y rechazo”. 
70 Tradução feita do original: “los primeros momentos del trabajo de campo siempre son confusos por exceso de 
información y sirven más para adaptarse que para recoger datos de forma efectiva”. 
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lugar urbano pesquisado do que conseguir logo de saída certas chaves daqueles que o 

conhecem bem” (WINKIN, 1998, p.140). 

Bericat (1998, p. 35) considera ainda que “estratégias de investigação extensivas 

dificultam as observações respostas e em profundidade dos objetos de estudo, mas o 

distanciamento que ganha o investigador em respeito da idiossincrasia de cada caso facilita a 

formulação de generalizações e da validez externa dos resultados71

 

”. Portanto, durante a 

exploração do AGMUO, buscou-se manter contato com um grupo de cerca de 20 pessoas, que 

mantinham um convívio diário, para que esses usuários pudessem ser observados 

sistematicamente. Apesar de reconhecer a característica redutora da amostra, frente aos quase 

20 milhões de usuários registrados, o estudo objetiva entender a socialidade a partir das 

recorrências comportamentais existentes neste grupo, além disso, trata-se de uma pesquisa de 

caráter mais qualitativo. O processo de seleção pautou-se pela diversidade por considerar esse 

um aspecto que pode abrandar a “característica redutora” da amostra. Procurou-se encontrar 

usuários de diferentes sexos, faixas etárias, nacionalidades e até mesmo avatares distintos 

(Humanos, antropomórficos, etc.). Além disso, podemos encontrar respaldo para o tamanho 

da amostra no fato que a adequada observação extensiva de um ambiente objeto de estudo, 

necessária à uma etnografia, impõe impossibilidades de analisar muitos casos ao mesmo 

tempo e, também, que (os problemas de trocas de informações entre pesquisador e 

pesquisados que devem ser transpostos se tem retificado com versões etnográficas de 

entrevistas em profundidade que são feitas por meio de abundantes entrevistas e não, com um 

acesso dos pesquisadores nos ambientes. Isso é uma expressão do que o autor comenta no 

trecho: 

“A observacão etnográfica, no entanto, tem se caracterizado tradicionalmente 
por uma flexibilidade durante a coleta de dados que obriga o investigador a 
se orientar pelo progresso de sua observação em um processo no qual seus 
interesses vão se focalizando progressivamente naquelas zonas de trabalho de 
campo que se consideram mais ricas e significativas para os propósitos gerais 
da investigação72

 
” (SORIANO, 2007, online) 

No caso de etnografias virtuais, as interações do pesquisador com os informantes 

tomam um lugar privilegiado como protagonistas no processo de coleta de dados, visto que 
                                                           
71 Tradução feita do original: “estrategias de investigación extensivas dificultan las observaciones repuestas y 
en profundidad de los objetos de estudio pero el distanciamiento que gana el investigador respecto de la 
idiosincrasia de cada caso facilita la formulación de generalizaciones y da validez externa a los resultados”. 
72 Tradução feita do original: “La observación etnográfica, en cambio, se ha caracterizado tradicionalmente por 
una flexibilidad durante la recogida de datos que obliga al investigador a orientar sobre la marcha su mirada 
en un proceso en el que sus intereses se van focalizando progresivamente hacia aquellas zonas del trabajo de 
campo que se consideran más ricas y significativas para los propósitos generales de la investigación”. 
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são interações do pesquisador com a tecnologia em si. Na substituição do espaço físico pelo 

espaço virtual, enquanto objeto de estudo, é mais válido buscar nas interpretações dos 

usuários com as quais podemos entender os espaços e seus significados sociais, que se 

constroem nessas interações. Mas, já nos estudos etnográficos de recepção e audiência, a voz 

dos “observados” ganha uma relevância considerável. A multiplicação de contextos nos quais 

se dão as realidades estudadas tem relativizado a importância de aspectos como a distribuição 

dos espaços, o aspecto físico dos indivíduos, em favor das declarações. 

Além disso, Kozinets (2002, p. 39) pondera que “a checagem de dados com os 

próprios membros do grupo, legitíma e acrescenta credibilidade à pesquisa”. Através das 

entrevistas, é possível observar o sentido do espaço para os entrevistados e as interações por 

meio das quais se edifica este social. 

Então, no trabalho realizado, o pesquisador buscou participar e observar nas interações 

realizadas nos espaços do Second Life.  Além de que, a partir de interrogações, tanto como 

conversas informais, como entrevistas semi-estruturadas, procurou-se adquirir maiores 

conhecimentos sobre a sociedade que ali se configura, para articular-se a observação como 

um instrumento de investigação. Até mesmo, porque a pergunta incorporada no diálogo 

informal é uma forma eficiente de compreenderem-se as perspectivas do ator social, sendo um 

importante constituinte da etnografia. O resultado dessa pesquisa origina-se da sobreposição 

das observações e das perguntas realizadas. 

 Durante a pesquisa procurou-se observar atentamente as interações, mas mais que isso, 

buscou-se estar junto e participar de tais interações de forma a entender como se estabelecem. 

Posteriormente, trouxe-se para o texto uma representação daquilo que foi experimentado 

durante o trabalho de campo, de modo que, se traduzisse as percepções do pesquisador. 

E a partir da inserção do pesquisador no ambiente, os dados sobre o ambiente foram 

sendo registrados para, posteriormente, serem relidos, com vistas a analisar o material obtido 

de forma a observar regularidades comportamentais, ou seja, padrões, que nos permitem falar 

em termos de regras e, é essa regras que permitiram que se pudesse propor enunciados de 

natureza generalizante. Assim, relacionando os conceitos de socialidade e sujeito estudados e 

os padrões observados, apresenta-se a conclusão do estudo, com a intenção de produzir uma 

contribuição relevante para o campo científico da cibercultura e da comunicação. 
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5 DIÁRIO DE BORDO 
 
5.1 ANÁLISE EXPLORATÓRIA 
 
 Assim como dito na metodologia (Capítulo 4), em um primeiro momento de contato 

com o AGMUO, tendo início já no cadastro na página do Second Life, procurou-se manter 

uma postura exploratória e descritiva. Isso se dá, basicamente, como uma familiarização com 

o objeto de estudo, mas também por considerar que a metodologia escolhida não implica em 

seguir uma lista de regras fixas e imutáveis. O período de observação durou cerca de dois 

meses, de setembro a novembro de 2010, sendo utilizadas cerca de 2 horas diárias. 

 Devido ao tempo em que desaparecem as mensagens do chat, registraram-se as 

informações a mão em uma caderneta, para, posteriormente digitalizá-las, lembrando a forma 

tradicional de registro da etnografia. Sempre que possível, foi utilizada a função print screen 

do computador para armazenar as cenas. 

 Desta forma, nas observações buscou-se listar episódios que fossem relevantes para a 

pesquisa, ou seja, aqueles eventos, nos quais ficam evidentes os fatores que influenciam nas 

formas sociais que surgem no ambiente gráfico do Second Life. Procurou-se manter uma 

análise objetiva, ressaltando apenas acontecimentos que carregavam significados para a 

pesquisa. 

 Nos textos que seguem elencam-se os episódios mais significativos durante a 

observação. 

 
5.1.1 Primeiros Passos 

 

 Antes da primeira inserção no ambiente gráfico, tive alguns problemas com o portal 

brasileiro Mainland73. Primeiramente, ao fazer o cadastro os primeiros dados requisitados são 

o “Nome do Second Life”, preenchido de forma livre, e o “Sobrenome”, escolhido entre 

aproximadamente 500 disponíveis, neste ponto, vemos um primeiro problema no portal 

brasileiro. Levando em consideração o grande número de usuários do SL, o usuário se vê 

numa situação onde tem que “jogar” com o nome e sobrenome de seu avatar buscando que 

esses não coincidam com os de usuários já existentes no ambiente gráfico, numa série de 

“tentativas e erros”. Logo após são requisitados “Dados de sua Vida Real74

                                                           
73 http://www.mainlandbrasil.com.br/. 

”, uma senha e um 

email válido, para qual será enviado um email para confirmação. 

74 Sexo Data de Nascimento (com a ressalva de que “Não é permitido o registro de usuários com idade inferior a 
18 anos”), Estado e Cidade. 
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 Aqui tive outro problema com o portal Mainland. Mesmo depois do preenchimento 

completo dos dados, o email necessário para a confirmação da criação da conta não “chegava” 

na minha caixa de entrada. Ainda que tivesse requisitado o reenvio, o email não chegou. 

Então, busquei o “suporte” do site, porém, a página encontrava-se temporariamente 

indisponível (ver imagem na próxima página) e não havia outra forma de contato com a 

equipe. Assim, pode-se concluir que apesar de os brasileiros contarem com o portal nacional, 

o funcionamento do mesmo deixa a desejar. 

 

Figura 5: Página de suporte do portal Mainland Brasil. 

 
 

Deste modo, tive que acessar o portal internacional75

 

, através do qual cadastrei minha 

conta. Neste, a forma de cadastro é diferente. A primeira informação requisitada é um 

“prenome”, logo após o usuário é requisitado a clicar em um botão para que o site realize uma 

busca de sobrenomes ainda disponíveis para aquele prenome, sendo apresentadas 

aproximadamente 40 opções, em seguida, deve se escolher uma senha e o visual inicial do 

avatar entre 12 opções claramente divididas entre dois sexos e todos humanóides, com 

características muito diferentes e que remetem a diversas etnias. Veja na figura a seguir. 

 

                                                           
75 http://secondlife.com/. 
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Figura 6: Opções de aparência inicial dos avatares do portal Second Life. 

 
 

Logo após, dados complementares como email, data de nascimento, uma questão de 

segurança (e sua resposta) e uma verificação de segurança76 (ver figura na próxima página). É 

válido ressaltar que, ao contrário do portal brasileiro, no qual, deve-se escolher o ano de 

nascimento entre 1912 e 1993, o portal Second Life disponibiliza uma caixa de texto para 

digitação livre do dado. Caso a data de nascimento inserida remeta a uma menor de idade, 

duas novas caixas surgem pedindo as informações “País onde eu vivo” e um método de 

identificação. Além disso, na parte inferior da página surge também uma mensagem de 

“Aviso aos Adultos”: “Teen Second Life é um serviço oferecido apenas para os menores. Se 

você fornecer informações falsas sobre a data de nascimento para acessar Teen Second Life, a 

Linden Lab pode fornecer suas informações pessoais para qualquer organização policial ou 

litigantes privados investigarem suas atividades77

 

”. 

 

 

 

 

 

                                                           
76 Imagem onde consta uma série de caracteres a serem digitados pelo usuário em uma caixa de texto. Ver figura 
7 na próxima página. 
77 Tradução feita do original: “Teen Second Life is a service offered to minors only. If you provide false date-of-
birth information in order to access Teen Second Life, Linden Lab may provide your personal information to any 
law enforcement organization or private litigant investigating your activities.” Disponível em: 
https://join.secondlife.com/?lang=en-US. 

https://join.secondlife.com/?lang=en-US�
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Figura 7: Caixa de verificação de segurança. 

 
 

Essa primeira etapa de contato com o Second Life, apesar de ainda sem imersão no 

ambiente, demonstra alguns traços que nos indicam as formas desiguais pelas quais duas 

culturas diferentes relacionam-se com o ambiente e seus usuários. Além disso, pode-se 

perceber que nos passos iniciais da criação da representação online já são definidos alguns 

elementos constituintes do sujeito, muitos modificáveis, como a aparência, no entanto, outros 

são imutáveis, como o nome do avatar.  

 

5.1.2 Pierre Roi, o nosso herói 

  

 Inicialmente, não acreditei que a criação do avatar seria um momento relevante para a 

pesquisa. Contudo, após ter passado pela experiência, ficaram perceptíveis algumas questões 

que entram no contexto da definição das características do avatar. E que o simples cadastro no 

site do Second Life já é uma forma de interação com o ambiente gráfico, além de envolver 

inúmeros elementos constituintes do sujeito online. 

 O primeiro elemento solicitado (prenome) pode ser entendido como um importante 

componente do sujeito no ambiente, como defende Campbell (2004). Assim, ao invés de 

adotar meu prenome ou qualquer outro apelido, optei por tomar isso como um espaço de 

“homenagem”, inserindo o nome Pierre, tendo como referência o pesquisador de cibercultura 

Pierre Lévy. Já o sobrenome foi escolhido visando a maior facilidade de memorização. 

 Além disso, dei preferência a um avatar que usa óculos e carrega uma mochila, que 

veste uma roupa casual que lembra um universitário (ver figura 8). Isso para referenciar a 

questão da pesquisa acadêmica a ser realizada. Contudo, essa concepção se faz a partir da 
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interação desses significantes com a cultura do autor desse texto, deve-se considerar que nem 

todos que o verem a imagem do avatar pensarão em universidades, pesquisas e, muito menos, 

Pierre Lévy. 

 

Figura 8: Aparência inicial do avatar utilizado na pesquisa. 

 
 

 Durante os primeiros momentos de inserção no ambiente online manteve-se a 

configuração original da aparência do personagem. Isso se deveu a um episódio no qual ficou 

evidente a importância do avatar como mediador das interações online.  

A primeira vez que acessei o ambiente, devido a um problema técnico de 

incompatibilidade da configuração de vídeo do computador e o programa servidor, tive certas 

dificuldades para ter acessos a algumas opções da janela do programa. Não conseguindo 

esclarecer o problema com a consulta ao suporte, resolvi buscar ajuda com outros usuários.  

Abordava-os, comentando que já tinha sido usuário do programa, mas que havia 

trocado de computador e criado um novo avatar, mas estava tendo problemas, posteriormente 

explicava o que acontecia. 

 O fato aconteceu quando abordei um avatar feminino. Expliquei a situação das trocas 

de computadores e avatares e que era usuário antigo. Antes que pudesse explicar qual era meu 

problema, ela disse entender e começou a transferir inúmeros itens de customização do avatar, 

mesmo que eu mandasse mensagens dizendo que não era disso que precisava, ela só parou 

quando os itens masculinos acabaram. 

 Esse episódio pode ser considerado, até mesmo de uma forma caricatural, como uma 

manifestação na qual fica evidente que a representação do avatar é importante na interação. 

Não obstante, pode-se perceber também que os usuários novos são rapidamente inseridos 
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nessa lógica de “customize seu avatar, seja diferente” por aqueles que já acessam o SL por 

mais tempo.  

 

5.1.3 Um primeiro momento de inserção 

 

Assim que aberto o programa servidor e preenchidas as caixas de texto que solicitam o 

nome de usuário e a senha, ao clicar pela primeira vez no botão conectar, o usuário verá o 

programa carregando. No entanto, antes que seja carregada qualquer cena, será exibido o 

termo de serviço, com o qual o usuário deverá concordar para ter ingresso ao mundo online. 

 Ao acessar o ambiente pela primeira vez, somos “enviados” para a Second Life 

Welcome Island (ver figura 9 na próxima página). Na ilha, através de passos simples (seguir 

as setas do chão e olhar as placas com explicações), o usuário é imergido em um tutorial sobre 

os principais comandos do programa, como andar, dar zoom, voar.  Como forma de 

apresentar o funcionamento do chat, é disponibilizado, um “papagaio”, que repete o que o 

usuário escrever. Assim, é demonstrado que as mensagens inseridas na caixa de texto 

apareceram logo acima dela, assim que enviadas, e que aquelas enviadas por outros usuários 

aparecerão no mesmo local. A interação com os objetos do ambiente também é explicada. 

Com um banco simples, é ilustrado o modo de interagir com os objetos, a “placa” mostra 

como sentar e levantar dele, o que é feito da mesma forma que se interage com grande parte 

dos objetos. 

 

Figura 9: Imagem do tutorial da ilha “Second Life Welcome Island”. 
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 No final do percurso do tutorial, chega-se em uma sala onde surgem na parede, quatro 

grandes placas que, ao serem clicadas, teletransportam o usuário para dados lugares. As 

quatro opções apresentadas “sintetizam” alguns dos principais pontos do Second Life: 

comprar, explorar, socializar e ajuda (ver imagem 10). O “comprar” refere a adquirir itens 

para customizar o avatar, enquanto o “explorar” menciona paisagens de grande qualidade 

estética que podem ser exploradas. Já o “socializar” conduz o usuário para lugares com 

intensa freqüência de avatares. A opção “ajuda” leva o usuário a lugares com mais 

explicações sobre o funcionamento do ambiente. 

 

Figura 10: Imagem da sala final do tutorial da ilha “Second Life Welcome Island”. 

 

 
 

 Nesta última sala, encontrei um avatar feminino dos Estados Unidos, chamada Liliana 

Hazelnut, com a qual troquei algumas palavras, no entanto, nada relevante. Em seguida, a 

avatar Vera Polandia entrou em contato cumprimentando-me em inglês, seguimos 

conversando na língua até que percebemos que ambos éramos brasileiros. Logo, ela comentou 

ser uma usuária nova e que estava achando “complicados” os comandos do ambiente, contudo 

que esperava se acostumar. 

 Apesar de um tanto cômico, o episódio mostra que, ainda hoje, o Second Life mantém 

uma aura de internacionalizado, como se, no metaverso, não existissem lugares brasileiros. 

Ainda chama a atenção que, mesmo com todas as “placas” escritas em português, os usuários 
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tendam a interagir em inglês, esperando que o ambiente ainda seja freqüentado por 

participantes de outros países. 

  

5.1.4 Mudando as Caras 

  

Apesar da decisão de manter o avatar com a aparência original por um tempo 

satisfatório, ao longo de duas semanas, já houve experiências suficientes para se reforçar a 

noção da importância da aparência já vivenciada no episódio da menina que enviou uma série 

de itens de customização do avatar (descrito no texto 5.1.2). Contudo, ao conviver com outros 

usuários pode-se confirmar que todo aquele alvoroço, não foi infundado. 

 Por onde andar no metaverso, um usuário observará inúmeros corpos altos e delgados, 

de harmonias vitruvianas, mulheres de cinturas finas e seios fartos, homens de tórax grandes e 

quadris estreitos, ou seja, corpos construídos com um grande apelo estético visando criar uma 

impressão positiva aos outros residentes. Não que inexistam avatares com aparências mais 

exóticas, contudo, esses poucos são criados a partir de outras motivações, como Kafai, Fields 

e Cook (2007) listam, no esforço de assemelhar-se ou diferenciar-se de sua aparência offline. 

 Optei por não descrever minuciosamente tais experiências por serem, essencialmente, 

muito similares.  Enquanto mantive a aparência original do avatar foi comum ouvir/ler 

mensagens como “dá um jeito no seu avatar”, “seu avatar tá muito comunzinho”, “coloca uma 

shape e uma skin legal”. Tornava-se difícil dirigir o diálogo para aspectos que não o avatar. 

Assim, a mudança de aparência foi antecipada, pois era necessário conversar sobre mais 

assuntos que isso. 

 Cedendo às coações sociais, resolvi modificar a aparência do avatar, aceitando os 

“presentes” enviados por outros usuários e indo conhecer as “lojas” de freebies78

 

. Ao testar os 

diferentes tipos de componentes, podemos perceber como um shape, que pode parecer tão 

abstrato em uma explicação verbalizada (por isso me detenho em dizer que se trata do 

“formato do corpo”), faz diferença no avatar (ver figura 11). 

 

 

 

                                                           
78 Itens disponibilizados gratuitamente no Second Life. 
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Figura 11: Avatar com shapes diferentes79

 

. 

 

 Ao abrir o inventário de itens do avatar podemos ver várias pastas (ver figura 12). 

Quatro destas pastas são especialmente ligadas à aparência do avatar: “corpo”, “look atual”, 

“meus looks” e “vestuário”. A única das pastas que já tem itens no seu “interior” é a de “meus 

looks”, pois nela são inseridos, pelo programa, todos os elementos que constituem a aparência 

daqueles doze avatares originais, podendo mudar completamente o avatar em apenas um ou 

dois cliques. Já na pasta “look atual”, são colocadas componentes que estão ativos no 

momento, independentemente de serem originais do SL ou produzidos por usuários. 

 

Figura 12: Imagem do inventário do usuário. 

 

                                                           
79 As cinco primeiras figuras ilustram shapes originais do Second Life, enquanto as três últimas são produzidas 
por usuários. 
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 Então, iniciei uma jornada pelas ilhas dedicadas aos chamados “Freebies”. Essas ilhas 

são muito semelhantes entre si, elas costumam lembrar um grande mercado ou shopping, com 

grandes “pôsteres” ilustrando os produtos que estão à venda, “caixas” com descrições que 

flutuam sobre elas, ou ainda, imagens em duas dimensões de personagens usando o produto 

que lembram displays de papel-cartão. Ao clicar nessas imagens, o usuário abre uma janela 

onde é visualizado o preço do artigo em Lindens dólares e o seu equivalente em dólares 

americanos, além do conteúdo e, logo abaixo, dois botões, “comprar” e “cancela”. 

 Durante o passeio pelas ilhas “Freebies” e “Freebies SunLand” pude perceber que, 

apesar de visualmente simularem lugares como shoppings, as lojas, ao contrário de outros 

ambientes, não carregam aquilo que Fragoso e Rosário (2008) denominam de “arcabouço 

sociocultural” típico de tais lugares off-line. Não só é possível ver usuários carregando itens 

que nunca transportariam em uma loja, como no caso da figura 13 (ver logo abaixo), como 

também, é notável que quem esteja ali, não vai se incomodar com a nudez alheia ou mesmo 

com o ato de tirar a roupa do seu avatar na frente de outro usuário. O clima que se instaura 

nessas ilhas é de certa experimentação dos artigos adquiridos, sendo que alguns deles são 

praticamente impossíveis de analisar com roupas, como as “skins80

 

”. 

Figura 13: Imagem da ilha “Freebie Island” onde um usuário passeia a cavalo. 

 
                                                           
80 Espécie de pele ou textura de pele do avatar. 
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 Depois de arranjar alguns itens, passei a experimentá-los, assim pude listar quatro 

principais componentes do “corpo” do avatar, sendo a shape, a skin, os eyes e o hair81

 Já as skins, por sua vez, até podem ser consideradas estereotipadas, no entanto, há uma 

diversidade maior tanto de cores de pele, como na presença ou ausência de pelos e barba. 

Contudo, o que chama atenção, quando comparamos as originais do SL e as feitas por 

usuários, é o detalhamento muito maior naquelas produzidas por usuários (ver imagem 14, 

logo abaixo). Isso mostra a tendência a tentar replicar o mundo off-line, buscando um 

ambiente gráfico o mais verossimilhante possível que se faz presente em inúmeros aspectos 

do Second Life. 

. As 

shapes dão forma ao corpo do avatar, mas mais relevante, é perceber a diferença entre aquelas 

originais do SL e aquelas feitas por usuários, estas revelam a desproporção, indicada por 

Fragoso e Rosário (2008), de ombros largos e quadris estreitos, ao contrário das originais do 

programa (ver imagem 11). Deste modo, demonstram a estereotipia de beleza que cerca a 

criação dos avatares. 

 

Figura 14: Avatar com skins diferentes82

 

. 

 

 Os eyes (ver figura 15), em um primeiro momento, parecem não ser tão importantes no 

contexto geral. Todavia, se na vida off-line há quem recorra a lentes de contato para mudar a 

cor dos olhos, no ambiente do SL, isso é possível, sem que o usuário precise gastar um 

centavo. Além disso, em avatares antropozoomórficos ou zoomórficos, é corriqueiro, o uso de 

eyes que imitam cores de íris ou formatos de pupilas animais. De tal modo, que se pode 

                                                           
81 Forma, pele, olhos e cabelo, respectivamente. 
82 As cinco primeiras figuras (vestidas) ilustram shapes originais do Second Life, enquanto as duas últimas (nuas) 
são produzidas por usuários. 
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perceber que apesar de ser um artigo tão diminuto, os olhos do avatar podem ter uma história 

identitária por trás. 

 

Figura 15: Avatar com eyes diferentes. 

 
 

 Os hairs, assim como sugere a tradução, tratam-se dos cabelos do avatar. Nesse 

artefato pode-se ter certeza que há uma diversidade extraordinária (ver figura 16). Ressalto 

essa heterogeneidade de opções porque a mesma liberdade criativa que faz do SL, um espaço 

singular de experimentações do sujeito, nesse artigo, é potencializada ao extremo. Além disso, 

pensemos novamente no mundo off-line e no possível caráter expressivo do self do cabelo de 

uma pessoa. Seja o cabelo cacheado do negro, o moicano colorido ou não do punk ou a franja 

característica do emo, o ter ou não ter cabelo, usar esse ou aquele penteado, são atitudes que 

comumente carregam significados sociais. Mesmo que inconscientemente o sujeito busca 

adequar o cabelo ao meio em que convive, a sua idade, etc, não sendo muito comum encontrar 

um empresário que use terno e um cabelo moicano, ou uma senhora com cabelos tingidos de 

rosa, como algumas meninas o fazem. 
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Figura 16: Avatar com hairs diferentes. 

 
 

 Assim sendo, pode-se ter uma noção de como estes elementos que compõem o 

“corpo” do avatar são importantes na constituição do sujeito no ambiente. Não obstante, ainda 

devemos lembrar que o corpo do avatar ainda é ornado com vestuário e acessórios, que 

complementam a aparência. O vestuário é outro aspecto do Second Life amplamente 

explorado pelos “designers” online. Uma vasta variedade de roupas é disponibilizada, mesmo 

que as roupas originais do SL se utilizem de diversos detalhes, novamente, podemos perceber 

que o material produzido alternativamente é ainda mais complexo. Também, os trajes 

customizados comumente tentam reproduzir peças de marcas famosas ou ainda uniformes, 

como as camisetas de seleções de futebol. (ver figura 17). 

 

Figura 17: Avatar com roupas diferentes. 
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 Não se deve esquecer-se dos inúmeros acessórios (ver figura 18) que podem ser 

encontrados no multiverso. Desde chapéus a colares, passando por piercings, tatuagens e 

rabos e orelhas de “nekos83”, os acessórios geram um campo extra de significação. Assim 

como outros itens do vestuário, os chapéus trazem um contexto, pois pensar em um boné traz 

idéias diferentes que pensar em um panamá. Mesmo os colares são dotados dessa disparidade. 

Já as tatuagens, brincos, piercings podem não ter mais aquele caráter transgressor, contudo, o 

body modification, ainda hoje, não perdeu o potencial expressivo do sujeito. Assim, uma 

simples jóia em dada parte do corpo pode articular significados sobre quem é aquela pessoa. 

Visando a criação de avatares fantásticos para habitar as ilhas de igual imaginário, alguns 

designers se propõem criar apêndices corporais como asas, caudas ou chifres. Assim torna-se 

possível, não só a existência dos nekos, como de toda a cultura “Furry84

 

”. 

Figura 18: Avatar com acessórios. 

 
 

Desta forma, pode-se perceber que o avatar, além de ser um importante constituinte da 

configuração do sujeito no ambiente gráfico do Second Life, ao ser analisado exclusivamente, 

pode ser decomposto em algumas subunidades que carregam em si todo um contexto 

                                                           
83 Personagens antropozoomórficos com características de felinos, como cauda ou orelhas. Comuns em animes e 
mangas japoneses e também muito presentes no Second Life. Uma das personagens mais famosas é Felicia, do 
jogo de videogame “Darkstalkers” da empresa Capcom. 
84 Estilo de um grande grupo de pessoas que costuma caracterizar seus avatares com traços antropozoomórficos 
ou mesmo zoomórficos. 
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significante nessa configuração. De tal modo que o jogo que o usuário faz com esses 

elementos tem uma relevante importância na sua forma de inserção e representação online. 

 

5.1.5 Cotidiano da “Turma” 

 

 Não muito tempo depois das minhas primeira inserções no ambiente online, conheci 

um grupo de cerca de 15 pessoas que costumava se reunir em uma praia alugada pelo avatar 

de Gustavo Koray, um rapaz que se dizia filho de pai italiano e mãe brasileira, que costumava 

contar isso sempre que possível, não raramente, se apresentava como ítalo-brasileiro, para ter 

uma desculpa para comentar sua genealogia. Todos usavam avatares humanóides sarados, e 

também falavam português, até mesmo porque tratava-se de alguns brasileiros e dois 

portugueses. Grande parte dos usuários usava o áudio para interagir, contudo, por ser um 

grupo grande, às vezes, havia problemas técnicos (até mesmo a caixa de som do computador 

estar muito próxima do microfone, causando um retorno indesejado, criando uma espécie de 

eco) no uso do áudio, fazendo assim, com que fossemos obrigados a usar o texto.  

 O primeiro integrante da turma com quem fiz amizade foi um rapaz paulista que usava 

um avatar com estilo “garoto carioca”, praieiro, que sempre usava roupas de marcas famosas 

e moda esporte, como Adidas ou Nike. Ele sempre comentou que já havia perdido a conta de 

quanto tempo estava no Second Life, mas que não pretendia deixar aquela vida paralela tão 

cedo, pois ali tinha feito vários amigos, inclusive alguns que conheceu pessoalmente. 

 Contudo, o mais curioso era o fato de que, ao contrario dos outros usuários, que 

utilizam um nome antes do sobrenome fornecido pelo site, ele usava como prenome a 

expressão “AmericanBoy”, que lembra claramente um nick de chat ou Messenger. Quando o 

perguntei do por que disso, ele explicou que, quando criou o perfil no site do Second Life, 

tinha uma vaga idéia do funcionamento do ambiente e acreditava que poderia mudar ao longo 

de sua “segunda vida”. No entanto, quando percebeu que o nome era imutável, já tinha um 

amplo inventário de itens e também tinha feito um número considerável de amigos por meio 

daquele avatar, então não o trocou. 

 Outro ponto interessante do caso do “AmericanBoy” é sobre a sua relação com seu 

avatar, pois segundo ele mesmo: “o ‘boy’ é um garotão de Ipanema, maior ‘pegador’, já eu, 

um baixinho, gordinho e feio”. O usuário por trás do avatar tratava-se de um médico de 35 

anos, divorciado, com três filhos e que morava sozinho. Por diversas vezes, em conversas 

sobre sua “vida real”, demonstrou ser um homem inseguro, principalmente, quando o assunto 

era relacionamentos afetivos. Para ele, o Second Life representava uma forma de escapar da 
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vida corrida que levava, além de evitar constrangimentos e desilusões de uma vida amorosa 

off-line, inclusive no ambiente online, ele mantinha um relacionamento com uma avatar. 

 Por meio dele, fui apresentado a sua namorada e mais um grupo de avatares que 

costumam se encontrar em uma ilha específica. Na ilha, que representa uma praia, o pessoal 

costumava ficar conversando, parados na rua, sentados nos sofás e cadeiras que haviam 

espalhados pela praia, ou ainda, banhando-se na piscina. Alguns usuários costumavam usar 

texto, outros se comunicavam via áudio. Os assuntos refletiam muito a socialidade de 

Maffesoli, pois se travam de banalidades, em grande parte, sobre acontecimentos da “turma” e 

do Second Life, não indo além de comunicação per se, transitória e presenteísta. 

 Em um dos dias que “loguei” e, em seguida, alguém me enviou um “TP85

 Por falta de total controle, em certo momento, acabei sendo deixado para trás com 

Isaak Valimedzik, que era um integrante esporadicamente presente nas reuniões e ainda muito 

calado. De repente, recebi uma mensagem que ele havia me enviado um item. Como era 

trivial, os amigos se enviarem “presentes”, aceitei prontamente. Então, meu avatar fugiu do 

meu controle, tratava-se de uma espécie de animação, o avatar dele se aproximou e colocou 

seu rosto próximo ao pescoço do meu avatar, que desmaiou, logo em seguida. Desta forma, 

descobri o porquê de Isaak usar roupas escuras e que lembravam o período medieval: ele 

interpretava um vampiro online e meu avatar tinha acabado de ser mordido. No entanto, 

passado alguns minutos, tudo retornou à normalidade. 

”, conheci 

“Xavier Rascon”, o avatar de um português extrovertido que logo convidou a turma para ir 

conhecer a casa que ele mantinha no Second Life e “curtir um churrasco”. Então, ele disse que 

iria se teletransportar para a casa e mandaria “TPs” para todos que estavam ali. Assim, pouco 

a pouco, todos foram sumindo da ilha e reaparecendo na mansão do Xavier Rascon. Quando 

todos estavam presentes, ele fez questão de mostrar a casa. Começamos um “tour” pela 

mansão que, apesar do tamanho, não tinha muitos móveis no seu interior, além de quadros 

gigantescos que cobriam praticamente a parede toda. 

 Seguimos o caminho por onde os outros tinham ido. Alcançamo-los na sala de vídeo 

que Xavier propagandeava ter montado há pouco tempo. Realmente, era uma sala bonita, mas 

minimalista como todo o resto da casa, de um lado, havia grandes poltronas azuis, que 

passavam uma idéia de conforto e aconchego, do outro lado, havia uma televisão plana presa 

à parede, na tela, eram exibidos clipes musicais incessantemente. Terminado o tour, fomos 

                                                           
85 Sigla de teletransporte, utilizado para ir de uma ilha a outra do Second Life. Comumente, é enviado de um 
usuário a outro como uma forma de convite para juntar-se àquele que enviou. 
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para o pátio da casa, onde, além de um ôfuro, podiam ser vistos troncos de árvores 

organizados ao redor de uma fogueira apagada. Decidimos sentar lá para conversarmos. 

 Tão logo chegamos ali, o dono da casa tratou de acender a fogueira, enquanto o resto 

do pessoal se organizava em torno dela. Quando a maioria estava sentada, James1 Brinner, 

que estava junto no grupo, perguntou se queríamos escutar música. Xavier mais que depressa 

se ofereceu para ligar a música ambiente da casa, mas o rapaz disse que violão e canto 

“acústico” combinariam mais com o ambiente. Foi a primeira vez que presenciei uma 

apresentação de música ao vivo no ambiente do Second Life. Assim, a “turma” permaneceu 

por algum tempo trocando algumas palavras intercaladas às músicas cantadas por James1 

Brinner, que tocava o violão e cantava em frente a seu microfone, enquanto seu avatar tocava 

um violão virtual e cantava para os presentes. 

 Outra reunião semelhante aconteceu na casa da Clari Mascarenhas, contudo, nesse 

caso, tratava-se de uma festa que ela estava oferecendo por ter conseguido “alugar” uma casa 

para instalar sua loja de roupas, que até então, estava em uma pequena sala de um shopping. 

A dona da casa não era perfeitamente o que se pode chamar de benquista pela “turma”, pois 

era comumente considerada fútil pelos outros usuários, que inclusive questionavam sobre a 

veracidade da sua idade de 25 anos. Podemos pensar o quão contraditória é tal concepção, 

visto que todos emergem em um ambiente impregnado de sua possibilidade de livre 

experimentação, como o ciberespaço. Contudo, independente dos “sentimentos” dos usuários 

por Clari, a festa estava bem cheia. A reunião contava com garçons que distribuíam drinques e 

pista de dança com DJ, ou seja, era um evento bem mais organizado que o churrasco na casa 

do Xavier Rascon. 

 Toda importância que foi dada à festa refletia a seriedade com que Clari Mascarenhas 

encarava o Second Life. Usuária “Premium” do Second Life (o que já indica um envolvimento 

maior com o metaverso), ela tem domínio de muitos programas de manipulação de imagens, 

assim com o dinheiro recebido no ambiente, começou a produzir roupas para o ambiente 

gráfico, tornando isso um negócio virtual, no qual estabeleceu sua própria grife. Durante a 

festa, ela passeava entre os convidados, chamando-os para conhecer a nova loja, e assim, foi 

conosco. Deu-nos uma landmark86

 Chegando lá, o prédio poderia ser considerado uma representação da importância dada 

por ela ao seu negócio e sua vida online, pois se tratava, praticamente, de um monumento. 

Lembrava um palácio de tão grandioso, através da imensa porta de entrada, passava um tapete 

 e teletransportou-se para o local. 

                                                           
86 Arquivo que permanece no inventário do avatar como uma marcação que permite um teletransporte sem 
utilizar o mecanismo de busca. Comparável aos “Favoritos” dos navegadores de internet. 
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vermelho, que se estendia até embaixo de nossos pés e, dentro do imóvel, ele subia uma 

escada larga que levava ao segundo piso. Tudo isso gerava um clima luxuoso digno de 

realezas. O interior do prédio era dividido em seis gigantescas galerias de altas paredes 

brancas que eram repletas de itens à venda e, no centro das salas, podiam ser vistos 

manequins que também exibiam vestuário da grife. 

 Para muitas pessoas, inclusive usuários fiéis do Second Life, o envolvimento 

apresentado por Clari é considerado “excessivo”, pois ela permanecia online por horas com a 

desculpa da administração dos negócios. Mas há de se considerar que cerca de 60% dos 

negócios online no Second Life não rendem mais que 10 dólares de lucro, logo, não têm uma 

movimentação tão intensa, como a alegada por ela. A usuária por trás do avatar era uma das 

poucas da “turma” que renunciava a falar de sua vida real, pois segundo ela, o que ela 

mostrava no ambiente gráfico era o que importava.  

 Outro episódio que exemplificou, ainda mais explicitamente, a grande importância que 

a vida do seu avatar representava a ela, se deu quando outro avatar, com o qual namorava, 

terminou o relacionamento entre os dois, alegando estar sem tempo para o SL. Clari 

Mascarenhas ficou muito entristecida com o acontecido, chegando a chorar na vida real (ela 

comentou e isso era perceptível na sua voz), durante os primeiros dias depois do término do 

namoro, até logava, no entanto, quando convidada a se juntar ao resto da “turma”, dizia estar 

muito ocupada com a loja. 

 Depois de algum tempo, outro integrante da “turma da praia”, Bruce Greycloak, 

começou a trabalhar como dançarino e promoter de uma boate e, com o dinheiro ganho, 

alugou uma casa em uma ilha. Até então, a casa alugada não teria tanta importância, 

entretanto, passados alguns dias, o ítalo-brasileiro Gustavo que mantinha a ilha onde estava 

localizada a praia avisou-nos que havia encarecido o aluguel e que ele não estava disposto a 

seguir pagando. O grupo que freqüentava a praia até cogitou a possibilidade de juntar dinheiro 

para pagar, no entanto, a casa do Bruce Greycloak foi adotada como novo ponto de encontro. 

 

5.1.6 Vamos pegar uma balada?  

 

 Durante o período de observação do metaverso, pude conhecer a eterna “vida noturna” 

que se instala em algumas ilhas. A classificação de eterna pode ser dada visto que a maioria 

dos clubes permanece às 24 horas do dia em funcionamento, sendo que, em muitas dessas 

ilhas, o sol nunca aparece, tornando a noite infindável. Nos clubes noturnos que permanecem 
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funcionando perenemente, é muito comum o uso dos bots nos papéis de recepcionista, barmen 

e/ou DJ. 

 Um destes clubes que possui festas intermináveis é o “Zeus Club”. Como uma 

danceteria de grande porte, o Zeus Club conta com uma estrutura de dois andares, muito 

decorada com espelhos e vidros. No primeiro andar, é possível encontrar algumas lojas, salas 

de estar e inclusive uma sala de cinema com filmes rodando incessantemente. Já ao subir as 

largas escadarias em espiral, chegamos a um grande espaço vazio com um bot de forma de 

cachorro sentado próximo à porta que dava acesso à pista de dança. Curiosamente, aquele 

cachorro era o recepcionista do lugar, ao ver alguém se aproximar, emitia um latido e na tela 

surgia a mensagem “Zeus says ‘Hello!’”. Ao clicar no bot, eram exibidas algumas opções de 

ajuda ao usuário, mas nada de muita relevância. 

 Ao entrar na pista de dança, uma música eletrônica começava a tocar em todo 

ambiente, à esquerda do avatar era possível ver algumas mesas e cadeiras para que os clientes 

pudessem “descansar” e ao centro da sala, havia uma depressão de uns cinco degraus, ali era a 

pista. Sendo o lugar mais comum de encontrar usuários, pelo chão estavam espalhadas 

inúmeras esferas que eram usadas como o objeto que, no momento em que o avatar 

interagisse com ela, ativava-se uma animação que fazia o avatar começar a dançar. As esferas 

eram divididas entre azuis e rosa e era a cor que indicava o “sexo” da dança. Ainda, quando se 

clicava sobre elas, o usuário poderia escolher entre tipos de dança. No entanto, em clubes 

como o “Zeus Club” se tornam espaços mais de exploração que de relacionamentos, pois 

trabalham, essencialmente, com bots e não tem promoters ou qualquer tipo de publicidade, 

sendo freqüentado quase que apenas por avatares que conheceram o lugar por acaso. 

 Outro contato com as boates do ambiente gráfico foi quando a “turma” combinou uma 

“balada” na boate em que Bruce Greycloak trabalhava como promoter e dançarino. Ao 

contrário da “Zeus Club”, a Aquarius era mais elaborada e tinha funcionamento limitado a 

algumas horas. Além disso, os profissionais da casa não eram bots, e sim, avatares 

contratados. Assim, o clube tinha uma clientela muito maior. A dança funcionava de forma 

semelhante a da outra boate, com a diferença que não havia diferenciação por sexo. 

 Durante alguns dias, a turma comentava entre si e com quem “aparecia” na ilha que a 

festa aconteceria no sábado, das 20 h as 23 h, para que não atrapalhasse quem iria sair para a 

balada na “Real Life” e, também, repassavam-se a landmark da boate. Assim, quando cheguei 

à festa, já havia aproximadamente 30 avatares que se balançavam sob efeito das animações 

disponibilizadas pela danceteria, outros avatares, que trabalhavam como dançarinos, 
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encenavam passos de “pole dance” em pequenos palcos, enquanto o DJ manuseava uma mesa 

de som e alguns barmen e garçons completavam o clima do local. 

 Tudo ocorria normalmente, com cada vez mais avatares surgindo na festa, até que 

surgiu um avatar masculino que, apesar de vestido, usava um pênis (provavelmente, andava 

pelas ilhas adultas praticando TinySex87

 Outros componentes da vida noturna que também está presente no ambiente gráfico do 

Second Life são os bares. Mas a estes, fui poucas vezes, no entanto, costumam imitar a 

aparência original de um bar off-line. Inclusive, alguns contam com apresentações de música 

“acústica”, realizadas de forma semelhante ao que fez James1 Brinner. 

). Certo mal estar tomou conta da festa e um 

“burburinho” de IM’s e, até mesmo, mensagens no chat aberto se instaurou. Logo, um dos 

garçons se aproximou e o avatar saiu. Dias depois, descobri com outros avatares que ele tinha 

sido “expulso” pelo dono da ilha, apesar de ter se tratado de um lapso do usuário. 

 Olhando para a vida noturna do Second Life de um ponto de vista mais analítico, 

podemos perceber que este aspecto da vida online retoma o “être-ensemble88

 Além disso, no episódio do usuário expulso, novamente, podemos perceber aquele 

elemento cultural dos lugares off-line transposto aos seus referentes virtuais, pois, assim como 

em um clube da vida real, exibicionismo não é bem visto no Second Life. 

” e potencializa a 

vontade de estar junto ao extremo, ainda mais do que se percebe em outros ambientes. Visto 

que, nos clubes e bares, a comunicação entre os usuários se torna restrita ao texto e mesmo 

assim, o objetivo da “balada” é o curtir a música e o ambiente, sem se preocupar com 

qualquer comunicação além do estar junto. 

 

5.1.7 Religião, Ética e Comportamento Online 

 

 Durante uma conversa informal, enquanto ainda havia a praia, o assunto “religião” 

surgiu e eu comentei que era adepto ao Kardecismo e isso me abriu um novo espaço de 

análise das novas configurações sociais online. Na ilha, um grupo de usuários também 

simpatizantes à doutrina de Allan Kardec vinha organizando, há algum tempo, reuniões 

semanais com a finalidade de discutir passagens do “Evangelho segundo o espiritismo”, de 

forma semelhante àquela realizada off-line por grupos de estudo espírita. 
                                                           
87 Atividade descrita por Turkle como “pessoas enviando uma às outras mensagens escritas de conteúdo erótico” 
(1997, p. 29), também conhecido como netsex ou cibersexo. No entanto, a denominação “TinySex” é própria de 
MUDs. Além disso, no Second Life, a atividade não fica restrita a troca de mensagens, sendo que existem 
lugares, nas ilhas adultas, onde as mesmas esferas de interação das pistas de dança são utilizadas para a 
representação do ato sexual entre os avatares. 
88 “Vontade de estar junto” característica da socialidade. (Ver capítulo 3.1) 
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 As reuniões eram organizadas na sexta feira à noite, na própria praia onde o cotidiano 

da turma se desenrolava. Gustavo Koray, o ítalo-brasileiro que mantinha a ilha, ministrava a 

reunião, no entanto, muitas vezes, alguém sugeria uma passagem, que era lida no microfone 

de alguém que usasse áudio para quem acompanhava a reunião, mas não tinha o livro, poder 

acompanhar e, pessoalmente, por quem o tinha. A partir da leitura, seguia-se uma discussão 

interpretativa do trecho, ou seja, as reuniões do grupo refletiam, com a possível fidedignidade, 

a forma como é feito o mesmo tipo de reunião no mundo off-line. 

 Nesse caso, podemos verificar uma aplicação do ambiente online que foge um pouco 

da cibersocialidade hedonista, tendo em vista que o grupo estabeleceu regras para o convívio 

nas reuniões e, além disso, os encontros semanais esquivavam o “être-ensemble” com o 

objetivo de praticar/estudar a doutrina espírita. 

 Tais princípios pregados pela equipe formada em torno da religião ficaram 

esclarecidos no episódio em que ocorreu uma traição no relacionamento de dois integrantes 

do grupo. O AmericanBoy (citado no capítulo 5.1.5) mantinha, há um mês, um 

relacionamento no ambiente virtual com Wendy McAuley também integrante da turma da 

praia, então conheceu Rose Kontucci, que segundo ele, “encanta porque apesar de ter a 

mesma idade da Wendy, ela tem muito mais cabeça”. Portanto, o malandro carioca começou a 

se encantar pela avatar nova na turma e acabou “trocando” Wendy McAuley por Rose 

Kontucci. 

 Tal como na vida off-line, a notícia se espalhou. Wendy falava do episódio como 

vitimada por uma traição e fazendo discursos de caráter moralista, pedindo atitudes de todos 

da turma. Então, Gustavo Koray, enquanto representante do grupo kardecista, enviou uma 

mensagem ao AmericanBoy recriminando sua atitude e pedindo que ele se se retirasse do 

grupo, até mesmo, para evitar conflitos. No entanto, logo após duas semanas de tudo 

acontecido, fiquei sabendo que ela havia se casado online com outro rapaz. Grande parte dos 

“amigos” julgou aquela atitude como contraditória aos discursos proferidos pela avatar, que se 

distanciou da praia devido a todo falatório. 

 Esse episódio pode ser analisado enquanto um exemplo em que ficam expostos os 

laços fracos e frágeis que se estabelecem na cibersocialidade, até mesmo, por que ali as 

relações são constituídas de uma teatralidade que expande a repercussão do fato e encerra-o 

em pouco tempo, indicando, assim, a efemeridade e a mutabilidade características das novas 

configurações sociais contemporâneas. 

 

 



102 

 

5.1.8 Casamentos e Famílias Gráficas 

 

 Em contrapartida aos laços fracos que são constituídos online, podemos perceber que 

há certas tentativas de replicá-los através da adoção de institucionalização de laços tal qual 

ocorre fora do contexto do ciberespaço. Uma das principais expressões desse processo é a 

construção de casamentos e famílias no ambiente gráfico, ao exemplo do caso de Wendy 

McAuley. No entanto, se levarmos em consideração que, em partes, a família, na sociedade 

contemporânea, já se torna uma das instituições instáveis, não é num espaço dotado de uma 

velocidade extrema de transformações que essa instituição vai encontrar bases para edificar-

se. 

 Durante o período de observação do Second Life, conheci o casal Mohsen Querrien e 

Ellen Spearsong que mantinham um relacionamento longo e haviam se casado online, 

inclusive pagando uma taxa para ter uma ligação entre seus avatares. Logo depois de terem 

oficializado sua união no metaverso, o casal “adotou” um terceiro avatar como filha, Fanny 

Towton, assim constituindo uma das poucas famílias online observadas. 

 Contudo, apesar de oficializarem sua relação e manterem um convívio com Fanny, 

Mohsen tinha 32 anos, enquanto Ellen tinha apenas 24, mas a filha tinha 18. Com a diferença 

de idade entre elas, é impossível que ela fosse filha do casal, principalmente, de Ellen. Assim, 

podemos perceber que a construção da família não passava de uma brincadeira a tornar o 

ambiente simulativo mais interessante e verossimilhante. Retornamos a velha questão da 

teatralidade que impregna a socialidade no ciberespaço do Second Life. Desta forma, toda 

atuação dos avatares não ultrapassava o limite da simulação à qual o programa se destina, 

independente dos esforços para transpor-los. 

  

5.2 ANÁLISE DE ENTREVISTAS 

 

 No caso da etnografia virtual, como discutimos no capítulo 4, as concepções dos 

usuários do objeto de estudo tomam importante relevância, pois elas emprestam maior 

confiabilidade à pesquisa. Em um segundo momento de desenvolvimento dos procedimentos 

metodológicos, buscou-se em vários suportes da internet (sites, redes digitais e o próprio 

Second Life) indivíduos que estivessem dispostos a contribuir com o estudo a fim de 

conversar com eles a partir de entrevistas semi-estruturadas usando ferramentas de interação 

da internet, como Google Talk, Skype. 
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 Chegamos a considerar que seria ideal que as entrevistas fossem feitas com os 

integrantes da turma, no entanto, por questões relativas à opções metodológicas do trabalho, 

optou-se por buscar novos casos nessa parte da análise, até para ampliar o contato com 

experiências diferentes a cerca do SL. Por isso, em um segundo momento de desenvolvimento 

dos procedimentos metodológicos, buscou-se em vários suportes da internet (sites, redes 

digitais e o próprio Second Life) usuários do SL que estivessem dispostos a contribuir com o 

estudo. 

 Inicialmente, houve uma grande resistência, isso se deve, porque, segundo os 

residentes do Second Life, seguidamente, o ambiente é alvo de pesquisas que “chateiam” e 

ainda “criticam” o uso do mesmo. No entanto, após uma vasta explicação sobre a pesquisa, 

começaram a surgir voluntários. Então, foram desenvolvidas cinco entrevistas, com dois 

usuários do Second Life do sexo masculino, três do sexo feminino. As conversas foram 

realizadas via programas mensageiros, como MSN, Skype e Google Talk, sempre que 

possível com áudio e vídeo. 

 Apresento, na próxima página, um breve perfil de cada entrevistado: 

 

Tânia  

 31 anos, publicitária, baiana. Avatar humanóide do sexo feminino.  

 Entrou no Second Life para pesquisar a eficiência da publicidade feita no ambiente 

gráfico, em oito meses, chegou à conclusão que elementos publicitários, como banners e 

cartazes, não tem efeito. Hoje em dia, considera-se uma “viciada” em Second Life e vê no 

espaço online uma grande alternativa para conhecer pessoas novas, ainda mais, se o usuários 

souber falar mais de um idioma. Acessa o Second Life há aproximadamente cinco anos e 

entrou em contato via Google Talk, sem vídeo. 

 

Gabriela 

 23 anos, estudante de Arquitetura e Urbanismo, carioca. Avatar humanóide do sexo 

feminino. 

 Acessou pela primeira vez o Second Life por curiosidade, afinal, o ambiente gráfico 

esteve em alta na mídia em geral nos anos de 2001/2002. Inicialmente, achou os comandos 

complicados, mas depois que se familiarizou e acessava seguidamente. Segundo ela, a 

vantagem do Second Life é a possibilidade de conhecer pessoas diferentes, inclusive de países 

distantes, assim aprender diferentes culturas. Ela acessa o ambiente gráfico há cerca de oito 
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anos, com algumas interrupções ao longo desse tempo. Conversamos via MSN Messenger e 

ela exibiu-me várias fotos de si. 

 

Yago 

 25 anos, estudante de Engenharia Civil, singapuriano. Avatar zoomórfico com forma 

de cachorro. 

 Ingressou no ambiente online por interesse na tecnologia envolvida nos processos de 

criação dos elementos. Costuma dedicar-se muito à exploração de lugares novos no Second 

Life. Percebe no ambiente uma chance de fugir da rotina, acabar com o tédio, além de ter 

acesso a culturas e fatos desconhecidos. Há quase três anos tem seu avatar no Second Life e 

contatou-me por meio de Gabriela, que é sua amiga online, conversamos via MSN Messenger 

com envio de fotos. 

 

Ariane 

 19 anos, estudante de enfermagem, argentina. Avatar antropozoomórfico (Furry) com 

forma de neko do sexo feminino. 

 Experimentou o ambiente gráfico por indicação de um colega do grupo de jogos de 

RPG de mesa. Costuma utilizar do ciberespaço para trabalhar e jogar RPG online. Considera 

genial o uso do Second Life para criar uma sociedade e, conseqüentemente, uma ambientação 

para os jogos.  Utiliza o Second Life por menos de dois anos e tivemos o primeiro contato no 

próprio Second Life, sendo que, primeiramente, ela se negou a ajudar, mas com um pouco de 

insistência, acabou cedendo e conversando no Skype com vídeo. 

 

Eugenio 

 53 anos, advogado, santista. Avatar humanóide do sexo masculino. 

 Resolveu experimentar o Second Life por estar “enjoado” das outras formas de 

comunicação via internet. Assim, pensou no ambiente como uma alternativa. Usa o 

ciberespaço como um lugar de expressão de sua sexualidade gay, a qual permanece escondida 

off-line. Restringindo suas experiências homoafetivas ao ambiente online. Acessa o Second 

Life há pouco mais de um ano, entrou em contato via Orkut e, posteriormente, MSN 

Messenger.  
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 A partir destes cinco casos diferentes de uso do metaverso, buscou-se entender o 

imaginário social que se instaura em torno da socialidade no ambiente e, mesmo, sobre como 

estes usuários tornam-se personagens de si mesmos. 

 

5.2.1 Meu Eu: Concepções sobre Avatar 

  
  Se há algo que é concordância geral entre os usuários é sobre a grande importância do 

avatar na interação no Second Life. Tânia compara o avatar como um cartão de visitas, pois: 

“é a primeira coisa que a outra pessoa vai ver sobre você, é importante que você saiba 

demonstrar seu comportamento, seu visual, seu estilo”. Gabriela deixa isso ainda mais claro, 

quando afirma que: “o avatar é o principal fator que vai atrair alguém a falar com você ali 

dentro, ele tem que ter seu diferencial”. O advogado Eugenio comenta que: “se fora do 

Second Life, o seu visual já vai ser algo importante, quem dirá ali, onde você tem ao alcance 

de alguns cliques, a possibilidade de deixar de ser feio e passar a ser lindo, deixar de ter 

barriga e virar um sarado, etc. Ser feio no SL, é uma opção”, assim podemos perceber o 

grande apelo estético que existe entre os avatares que são construídos segundo o “padrão 

humano”. 

  No caso de Yago, o seu avatar diferenciado o permite a falar com propriedade sobre as 

idéias preconcebidas que os usuários costumam ter por meio da aparência dos outros avatares: 

"Normalmente, Lupe é confundido com um bot, afinal, a maioria dos usuários tem avatares 

humanos", sendo que esta surpresa que as pessoas têm com o avatar do singapuriano reflete a 

interiorização das “regras de criação do avatar” que geram aqueles avatares tão semelhantes 

entre si. Já o outro caso de avatar “diferenciado” entre os entrevistados, Ariane diz que não 

percebe ser apontada como um caso exótico visto que convive mais, só saindo a trabalho, em 

ilhas destinadas a cultura furry, nas quais, o extravagante é não ser um neko. Mas, podemos 

perceber que mesmo nessas ilhas destinadas a uma cultura diferente, a aparência do avatar vai 

ser o elemento primordial da socialidade nelas, pois as orelhas, o rabo e os bigodes felinos 

vão funcionar como uma carteira de filiação que permite a livre interação com outros 

personagens do gênero. 

 A argentina considera que a construção de sua avatar Kity pouco tem a ver com seu 

visual, até por que: “ela tem cabelos negros e curtos, eu, loiros e longos”. Para Ariane, o que 

entra em jogo no jeito de sua avatar é uma idéia de personagem que ela gosta de ser, mas que 

não ultrapassa o limite ficcional, logo, a Kity é um lado de Ariane que raramente, se nunca, 

aparece na vida off-line, ou seja, é a usuária no mundo das telas.  
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 Para Eugenio, seu avatar representa tudo o que gostaria de ser, mas não é. Nas 

palavras dele: “eu projeto nele muitos desejos meus, que não tive a ousadia de cumprir na 

minha vida. Assim, o Logan tem muito do que não sou, inclusive a aparência, ele é sarado, 

bonito e jovem, coisas que definitivamente não sou.” Apesar de não refletir seu visual no seu 

avatar, o advogado comenta que a personalidade e o comportamento de sua versão online é 

semelhante a sua, mas potencializada em Logan, visto que, no metaverso, ele pode esquivar 

das cobranças sociais do contexto de sua vida off-line. 

 Gabriela comenta que, desde que aprendeu a personalizar sua avatar de forma 

satisfatória, busca itens para customizar sua avatar de modo a ser parecida consigo mesma, 

mas admite não resistir às possibilidades de escapar da realidade e ter aquilo que não tem na 

“real life”: “tenho olhos castanhos, meu pai, olhos verdes. Então, no Second Life, me senti na 

liberdade de poder usar olhos verdes. Mas, no geral, sempre tentei deixar minha avatar 

parecida comigo”. Tânia compartilha a idéia, pois segundo ela, o sobrepor traços pessoais na 

sua avatar: “faz com que ela seja ela mesma”. 

 Contudo, Tânia comenta: “pouquíssimas pessoas são iguais, ou expõem seus perfis da 

vida real, pelo menos uma foto, a maioria tenta ser algo que não é, eu acho, tenta completar 

ou surtar uma parte que tem esta necessidade”. Porém, ainda mais que Gabriela que modifica 

a cor dos olhos, no caso de Yago e Ariane, essa diferença entre o corpo orgânico e o corpo 

digital é suprimida se levarmos em consideração que o corpo simbólico que se articula com o 

digital, não tem origem no corpo off-line e sim, com um personagem imaginário que irá guiar 

a articulação dos significantes em torno da representação no Second Life. Já no caso de 

Eugenio, Logan representa o corpo desejado que, em certos pontos, vai convergir com esses 

personagens imaginários, novamente, não se originando no corpo orgânico. 

 Em síntese, a construção do avatar é vista por grande parte dos usuários como um 

processo contínuo e demorado, onde uma série de fatores influencia, entretanto, as principais 

finalidades dos avatares são a representação do usuário, mas conformada à comunicação e à 

interação.  Além disso, a possibilidade de criar avatares que tenham fins representativos de 

corpos abstratos como personagens abre espaços para inserir, na interação, valores que, em 

uma interação off-line, nunca estariam presentes. 

 

5.2.2 Meu Mundo: Concepções sobre Ambiente 

 

 Como já foi dito anteriormente, supõe-se nessa pesquisa que o ambiente virtual seja 

um importante fator constituinte do sujeito online e da cibersocialidade. Ambientes diferentes 
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presumem avatares diversos com interesses em fins distintos, os usuários apropriam-se dos 

ambientes levando em consideração uma série de fatores, portanto, as concepções que os 

residentes têm sobre seus lugares de atuações surgem como a articulação entre suas 

referências culturais e a interação com ambiente e o contexto cultural que esses carregam. 

 No metaverso, podemos considerar duas formas principais dos usuários usarem-se dos 

ambientes: a exploração de muitos lugares a fim de conhecer e a convivência em poucos 

lugares com uma finalidade mais de interagir com outros usuários (normalmente, “velhos” 

conhecidos). Assim, em maior ou menor grau, todos entrevistados admitem que a escolha do 

ambiente relaciona-se com uma forma de se mostrar. A publicitária Tânia comenta que: “os 

ambientes pelos quais eu ando são compatíveis a vida real. Para mim, é importante, mostrar 

quem eu sou”, pois ela costuma freqüentar os mesmos ambientes, sem ter interesse em 

conhecer outros, ou seja, adota uma postura de convivência em poucos lugares. 

  Já Gabriela considera que os ambientes onde sua avatar pode ser encontrada não 

dizem tanto sobre a pessoa por trás do monitor, quanto à adoção da exploração de muitos 

lugares do ambiente gráfico, pois, segundo ela: “sou uma pessoa muito curiosa, então 

costumo ficar passeando muito pelo SL”. Assim, sua postura diante os ambientes tem origem 

no traço “curiosa” de sua personalidade. Seu amigo Yago avalia as suas landmarks como mais 

representativas que os ambientes propriamente ditos, visto que ele afirma que apesar de adotar 

uma postura exploratória: “só mantenho as landmarks de lugares que eu realmente gosto e 

pretendo voltar”. Os outros dois entrevistados acreditam que os ambientes são mais 

relacionados a seus “personagens” que a eles mesmos: “eu entro no Second Life como uma 

personagem, ao contrário da maioria dos usuários, não tento ser uma humana, então, os 

ambientes que costumo freqüentar também não tem esse ‘compromisso’ com a realidade, 

visto que são lugares onde se desenrolam histórias fantasiosas”, diz Ariane. Apesar de seu 

avatar não ser um ser mitológico, Eugenio trata-o como um personagem, aproximando assim, 

sua idéia a da argentina, ele considera que os ambientes falam: “não exatamente sobre mim, 

mas sobre o Logan”, logo, voltando a pontuar que, intelectualmente, ele e seu avatar são o 

mesmo, todavia, em nível de físico e comportamento, Logan é o que Eugenio quer ser. 

  Em relação à potencial influência que o ambiente pode exercer sobre a forma de se 

mostrar diante do outro, Yago é único que nega a existência de tal influência, contudo, ele 

reconhece que para tal, sua personalidade tímida e quieta é determinante: “eu sou tímido, até 

mesmo no Second Life. Então, eu interajo quase sempre com os mesmos e da mesma forma”. 

Em outras palavras, o que ele quer dizer é que por ser uma pessoa de poucas palavras, sua 

interação com outras pessoas se resume a expressões escassas, então, não há muito que 
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mudar. Gabriela considera que também não varia muito, mas acha inevitável a mudança: 

“afinal, são situações diferentes, não tem como não adaptar-se”. 

  Já Eugenio e Ariane concordam em argumentar a vivência dessa determinação do 

ambiente. Ela porque costuma freqüentar lugares voltados à prática de RPG, onde o ambiente 

conta com todo um background, um contexto no qual se desenrola o jogo. Ele exemplifica 

que: “quando estamos em um lugar como uma praça ou algo parecido, até rola uma paquera 

ou outra, mas chegar pra conversar, com segundas intenções, só em lugares “noturnos”. Além 

disso, há lugares, como as ilhas adultas, onde você tem que deixar claro o que você procura lá, 

afinal: “nem todo mundo vai lá pensando em fazer sexo”. Tânia só não concorda com eles 

como explica que: “é impossível não carregar as referências que você tem de um lugar off-

line”, mas que, no Second Life, ainda: “somos mais educados que fora, damos oi pra quem 

nem conhecemos, mas no dia-a-dia, fora do Second Life, passamos e nem olhamos na cara”, 

exemplificando a permeabilidade às potenciais comunicações que os sujeitos apresentam 

online. 

  Na conversa que tive com Tânia, ela comentou sobre algo interessante em relação aos 

limites do Second Life serem transpostos e surgirem manifestações, em outros suportes do 

ciberespaço, mas originais dele. Ela comentou que: “o Second Life não sobrevive só lá dentro, 

mas sobrevive do conteúdo gerado pelos avatares aqui fora, nos blogs, nas redes sociais, eu, 

por exemplo, estou reformando meus perfis, levando para o meu blog”. Yago afirma que 

alguns amigos que conheceu no Second Life tornaram-se grandes amigos, com os quais ele 

mantém contato via outros dispositivos online, como programas mensageiros (MSN 

Messenger, Skype) ou sites de rede sociais.  

  Apesar de usuários, como Ariane considerarem que o avatar fica restrito ao metaverso, 

Gabriela levanta um ponto essencial na relação usuário e avatar, no que se refere aos limites 

de um e de outro, pois ela pondera: “a minha avatar, sou eu ali dentro, não tem como separar 

em duas pessoas”. Esse tipo de pensamento pode ser levado ao extremo em casos como de 

Wendy McAuley, ou Eugenio, pois ele usa: “o Second Life como uma alternativa a vida 

entediante e solitária” que tem suprido necessidades reais. 

   Ao retomar a dualidade exploração/convivência, levanta-se uma questão importante 

sobre a articulação entre avatares e lugares, pois nessa relação podemos considerar que um 

elemento se coloca como complementar ao outro. Visto que, o espaço dá contexto ao avatar, 

enquanto o avatar dá funcionalidade ao espaço. Assim, podemos considerar duas principais 

vias de atração nos ambientes: o ambiente “per se” e os avatares que convivem nele. 
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  São poucas pessoas que se sentem atraídos exclusivamente pelo ambiente, mesmo 

assim esse tipo de interação com o ambiente é muito efêmera e com motivações praticamente 

estéticas, pois como afirma Yago: “eu tento sempre conhecer novas ilhas e as alterações que 

existem no Second Life porque eu gosto de conhecer a criatividade das pessoas”. Contudo, 

mesmo quem defenda uma irrefutável importância do ambiente, como Ariane que afirma: 

“como é construído o ambiente é importante, ainda mais, no caso dos ambientes voltados ao 

RPG, quanto mais detalhado o cenário, melhor é, a contextualização”, deixa implícita as 

idéias sobre o elemento relevante no ambiente ser a interação, visto que o jogo, também é 

uma interação. Assim podemos conceber que a idéia que melhor caracteriza essa relação 

avatar/ambiente é a de Yago que pondera: “uma construção completa do ambiente pode ser 

mais atrativa, enquanto os avatares são um fator determinante do ambiente”, ou seja, o 

contexto sociocultural que um ambiente sugere, só passa a ser ativo por meio da atuação de 

seus atores. 

 Assim, grande parte dos usuários busca o Second Life como um espaço de 

comunicação: “é divertido conhecer lugares diferentes, mas eu prefiro encontrar com meus 

amigos e ficar jogando conversa fora”, diz Gabriela. É válido ressaltar que esta comunicação 

ocorre sem finalidade alguma, gerando um discurso que se encerra em si mesmo, ou seja, o 

que, realmente ocorre é um processo de comutação, mera circulação de informações em 

sintonia ao hedonismo característico da pós-modernidade. Eugenio comenta também que os 

amigos online são mais interessantes que os passeios pelo metaverso: “até vou a ilhas que não 

conheço, mas, é mais comum, eu estar sempre nas mesmas, até porque quando meus amigos 

me vêem online, logo mandam o TP”, explica ele. O advogado ainda faz uma ressalva sobre 

os ambientes que exemplifica o potencial identificador dos lugares online, pois: “sua 

‘classificação’ é o que permite localizar avatares dispostos a comportamentos semelhantes ao 

meu e isso é o que busco em um ambiente”. Tânia faz uma declaração muito análoga a essa, 

quando diz: “grande parte dos ambientes que freqüento, é parecida aos que eu freqüento fora 

do SL, porque acredito que nesses ambientes conhecerei pessoas com interesses semelhantes 

aos meus”. É nesse ponto que no contexto desse trabalho entendemos o ambiente como um 

elemento a ser identificado como familiar ou não ao sujeito, assim, tornando-se um elemento 

que irá compor sua representação online.  

 Bons exemplos disso são as ilhas adultas, comumente, relacionadas a sexo. 

Coincidentemente, as três mulheres entrevistas caracterizaram tais ilhas como ambientes 

péssimos: “coisa de gente depravada, tarada” e que seus usuários devem ser pessoas sem 

relacionamentos afetivos fora do Second Life. No entanto, nem sempre as pessoas que vão às 
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ilhas adultas estão em busca de cybersexo, Yago conta que já trabalhou em uma e que: “as 

pessoas que freqüentam estão em busca de várias coisas, no meu caso eu as procurei por 

necessidade de trabalhar no Second Life”. Eugenio é o único entrevistado que admite usar as 

ilhas adultas com fins sexuais: “uso como uma forma de extravasar desejos que não realizo 

off-line e nem por isso, me considero depravado, afinal tem tanta gente fazendo coisa pior, eu 

só uso o SL como uma forma de escape”, mas ele afirma que evita falar sobre isso devido ao 

preconceito que as pessoas têm das ilhas adultas. 

 Esse preconceito pode ser uma via para a percepção da carga significante do ambiente. 

Se considerarmos que ele surge da adoção acrítica de um julgamento, devemos concordar que 

sua origem se dá em um conceito (o julgamento) que só tem vida, a partir da existência de 

outro, ou seja, julga-se algo, que se não existir, não permitirá ser julgado. Logo, se há 

preconceito em relação às ilhas adultas, há uma imagem pré-concebida dos avatares e 

comportamentos esperados naquele ambiente, portanto, o espaço torna-se constituinte da 

representação do sujeito online. 

 Além disso, no metaverso, os lugares virtuais carregam consigo todo um potencial 

contexto de sua criação e suas finalidades. Mas, é válido relembrar que isso só é ativado por 

meio dos avatares que nele interagirem. Tendo em vista que, o imaginário social que envolve 

um ambiente se estabelece a partir da sociedade constituída pelas socialidades dos sujeitos.  

 

5.2.3 Meu Outro: Concepções sobre Relacionamentos 

 

 O terceiro ponto de análise é a interação com o outro. No entanto, não há como 

decompor a socialidade em três pontos distintos, visto que, estes três elementos (avatar, 

ambiente, interação) vão se articular na configuração da sociedade online no Second Life. 

Contudo, neste terceiro ponto de análise trazem-se para o texto as idéias dos usuários a 

respeito das relações tramadas no Second Life. 

 Na relação estabelecida com o outro, uma das questões mais relevantes é sobre a 

legitimidade ou credibilidade que o avatar do outro expressa. Contudo, devemos considerar 

que o julgamento dessa validade, por parte do usuário, se origina, em um primeiro momento, 

da própria noção de valores que o indivíduo espera estarem presentes nas relações 

estabelecidas no ambiente gráfico. Portanto, ao serem questionados quanto ao “ser algo que 

não é offline”, os entrevistados, exceto Tânia, não demonstraram considerar danoso, não 

copiarem-se online.  



111 

 

 A publicitária comenta: “dentro do meu alcance busco fazer com que minha avatar 

seja mais parecida comigo, que é quem pensa”, mas ao ponderar essa atitude, que na opinião 

dela é tomada pela maioria dos usuários, ela afirma: “não tenho nada contra quem aja assim, 

no entanto, prefiro relacionar-me com pessoas que dão pistas mais concretas sobre quem 

realmente são”. Ela demonstra assim que espera uma verossimilhança maior que a expectativa 

dos outros entrevistados. 

 As outras duas mulheres entrevistadas vêem no “Second”, a melhor explicação de por 

que não esperar que os avatares sejam meros clones das pessoas off-line. Ariane sintetiza isso 

quando diz que o Second Life: “é uma segunda vida, ninguém tem obrigação alguma de ser o 

que é na vida real” e, ainda, coloca que sua experiência com RPG permite-lhe encenar 

inúmeros papéis, sendo que ela diz: “todos os personagens que desenvolvo têm esse objetivo, 

não teria porquês de me copiar”. Enquanto Gabriela considera que está no Second Life por um 

motivo: “me divertir e ser eu de uma maneira diferente. Até porque, não vejo motivos para 

repetir a “Real Life” no Second Life, então, não vejo problemas nisso”.  

 Já Yago avalia que, apesar de seu avatar de cachorro, ele afirma: “não creio que eu 

busque isso, criei a forma de cachorro porque queria um avatar diferenciado”, contudo, ele 

pensa que: “só poderei dizer algo sobre uma pessoa do Second Life a partir do momento que 

conhecê-la de alguma forma, fora daquele ambiente”. Enquanto Eugenio garante: “o Second 

Life permite-me expressar um lado meu que não expresso offline”, ou seja, na visão dele, o 

fato não esta em ser alguém que não é, mas sim, em ser alguém além do que ele é na vida 

cotidiana.  

 Desta forma, podemos perceber que a simples reprodução do mundo off-line não é 

atrativa a eles, sendo que o ser ou não análogo ao seu avatar indiferente na comunicação 

online. Pois como comenta Gabriela, o ambiente gráfico: “é um espaço onde todo mundo 

entra sabendo das alternativas que todo mundo tem para se fazer de uma ou outra forma, não 

vejo maldade em quem usa avatares muito diferentes de si mesmo, porque ali o que importa é 

o avatar, não a pessoa por trás dele”. Todavia, Eugenio faz uma ressalva sobre as 

transformações: “na questão estética, é totalmente compreensível, mas em relação a caráter, a 

pessoa mostra o que pensa”. 

 Uma forma de prestar maior fidedignidade ao avatar pode ser a opção de utilizar o 

áudio, e não, texto, na comunicação. Afinal, a voz que será emitida pelo avatar é a do seu 

usuário. Eugenio é um usuário que concorda com isso, pois, segundo ele: “pela voz, dá pra ter 

uma idéia do modo de ser da pessoa”. Contudo, os outros entrevistados levantam outros 

pontos que podem influenciar nessa escolha, Gabriela elenca que existem: “questões como ‘se 
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sentir bem’ falando com um objeto (computador), ou mesmo, timidez”. Yago é um exemplo 

disso, pois ele conta: “não gosto de falar no microfone, usar o áudio; prefiro utilizar de texto 

para me comunicar, pois não me sinto a vontade para isto”.  

 Já Ariane indica outro motivo para o uso do texto: “gosto que Kity tenha certa 

sensualidade no modo de falar que, no cotidiano, eu não tenho”. Tânia ainda levanta questões 

culturais referentes à nacionalidade: “se você conhecer os gringos, você perceberá que é um 

pessoal mais calado, costuma usar mais texto mesmo. Já os brasileiros, sabe como é, são 

todos falantes, falam mais que os cotovelos e ainda usam o áudio, ou porque não sabem 

escrever direito, ou tem preguiça”. Então, podemos considerar o meio de expressão, no 

Second Life, como um potencial representante do sujeito, para além do avatar. 

 Nesse ponto, paralelamente, podemos levantar a questão sobre a escolha da linguagem 

utilizada também significar sobre o sujeito da comunicação. Novamente, a opinião dissidente 

do grupo foi de Tânia que afirma: “eu gosto de ser eu mesma sempre, então não meço muito 

as palavras”. Contudo, Ariane ressalta que: “é impossível não mudar, ainda mais no meu caso, 

por vontade própria, estaria sempre com nekos, que entenderiam perfeitamente minhas 

gírias”, essa questão de gírias também é levantada por Yago que diz: “evito usar quando se 

trata de algum estrangeiro”, até mesmo, porque as gírias são jargões de determinado grupo. 

 Já os outros dois entrevistados relembram, de forma leiga, a teatralidade que Goffman 

defende, onde nossas atitudes vão ser tomadas levando em consideração a presença do outro. 

Gabriela comenta que: “há pessoas com as quais você tem mais intimidade, então, não só os 

assuntos, como o próprio modo de falar é diferente”, sendo sua declaração exemplificada pela 

de Eugenio que afirma: “reconheço que com certas pessoas, sou mais extrovertido, língua 

solta mesmo”. Portanto, é quase inegável que a presença do “outro” vai induzir que 

reflitamos, mesmo que por segundos, sobre nosso modo de dizer, as palavras que serão usadas 

para tal. 

 No que diz respeito à uma possível classificação do Second Life, é unanimidade entre 

os entrevistados que o ambiente gráfico: “não passa de um simulador, com pessoas reais, mas 

um simulador”, como sintetiza Yago. Até mesmo a entusiasta Tânia concorda que: “apesar de 

abrir espaço para surgirem relações entre as pessoas, o Second Life é um simulador, mesmo 

que permita que, por meio dele, existam relações reais”. Ariane lembra: “não entrei no Second 

Life esperando um real segunda vida, nós temos que ter consciência que é simulação”, essa 

“consciência” se mantém presente no Second Life para Gabriela, pois, ela acha que: “falta 

muita coisa”. Nesse sentido, Eugenio faz considerações importantes ao afirmar que: 

“interagimos com avatares em ambientes, mas tudo isso é articulação de códigos. Minhas 
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relações só se tornam mais fortes quando ultrapassam os limites do Second Life”. Para ele, 

esse transpor os limites do ambiente gráfico não significa necessariamente atravessar os 

limites do ciberespaço, podendo ser uma simples conversa na webcam. 

 Contudo, apesar de considerarem o Second Life como um simulador, nem todos 

entrevistados consideram a sua vida online nele “secundária”, como denomina Gabriela, que 

ainda defende: “não acredito que uma amizade virtual pode ser mais importante que uma 

real”. A publicitária Tânia argumenta que: “através da minha vida no Second Life já conheci 

pessoas fantásticas, então, eu dou uma grande importância para isso, pois nos aproxima e faz 

com que conheçamos pessoas” e ainda exemplifica que: “minhas amizades tanto online como 

off-line tem o mesmo peso pra mim, pois as duas, pelo menos da minha parte, envolvem meus 

sentimentos verdadeiros. Conheci uma amiga de Minas Gerais, hoje em dia, temos uma 

amizade distante, porém sólida”. Também, seu colega Eugenio explica que a importância 

dada por ele à segunda vida online tem origem no fato do ambiente gráfico: “permitir a 

demonstração de lados meus que permanecem reprimidos nas outras horas do dia. Além disso, 

conheci amigos maravilhosos”.  

 Entretanto, as declarações de Ariane: “é apenas mais uma, entre tantas, formas de lazer 

que tenho, não passa de um hobby”, e de Yago: “posso dizer que é importante quando estou 

online, fora do Second Life, não sinto falta, entro ali pra me divertir” refletem, visivelmente, a 

efemeridade que caracteriza as relações sociais na socialidade contemporânea, pois elas só se 

tornam importantes, parte do tempo, ou seja, apenas quando o sujeito está envolvido nelas. 

Não obstante Yago comenta que: “a grande maioria de conhecidos, não ultrapassa esse limite, 

gerando uma amizade” e Ariane diz que suas relações online: “são profissionais ou, no 

máximo, coleguismo, no sentido de gostarmos de RPG e jogarmos juntos” reforçando ainda 

mais a idéia sobre o presenteísmo, o hedonismo e a efemeridade característicos das novas 

relações sociais e do “être-ensemble” presente na cibersocialidade. 

 Uma alternativa, um tanto quanto falha, de escapar dessas peculiaridades fugazes das 

relações cibersociais é a adoção de formas “institucionalizadas” de relacionamentos. Neste 

trabalho já foi citado o caso de um casamento no Second Life, mas durante as entrevistas 

sobre os relacionamentos online, questionou-se sobre os possíveis relacionamentos afetivo-

amorosos que existem no ambiente online. Sendo uma possibilidade totalmente refutada por 

Ariane: “esse negócio novela das oito, não tem a ver comigo”, e Yago: “acho esquisito esse 

tipo de coisa”, outra entrevistada, Gabriela, cogita a possibilidade, mas sem grandes 

expectativas de superar o “estar junto”, ela conta que: “há um avatar com quem tenho bastante 

afinidade, curtimos muito ficar conversando por horas”. Já Tânia comenta que: “há algum 
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tempo, tive um relacionamento. Nós noivamos e iríamos casar. Mas ele acabou saindo do 

Second Life”. Para Eugenio, o metaverso, realmente, representa uma alternativa para a 

expressão de sua sexualidade, pois ele comenta ter um relacionamento amoroso com outro 

avatar, mas observa que: “nós já temos contato fora do Second Life, muitas vezes, 

conversamos via MSN com webcam. Mas, no carnaval, vou conhecê-lo pessoalmente”. 

 Neste ponto, a declaração de Eugenio levanta mais uma questão referente aos 

relacionamentos virtuais: onde se encerram? Eles ultrapassam as telas? 

 Yago diz não ter nenhum interesse em transpor essas barreiras, sendo acompanhado 

por Gabriela que afirma: “nunca achei necessário conhecer pessoalmente, acho interessante 

ter amigos virtuais”. Já Ariane comenta que até conheceu, mas da mesma forma que 

estabelece suas relações virtuais, aquelas que nasceram no Second Life, nunca vieram a se 

transformar em amizade, ou seja, jamais deixaram de ser “coleguismo”. Tânia já havia 

comentado ter conhecido uma amiga mineira, mas ainda comenta que: “sempre que possível, 

gosto de conhecer pessoas”, assim, tem uma disposição contínua para isso. Já Eugenio viu no 

Second Life, a possibilidade de criar um vínculo com alguém que virá a conhecer 

pessoalmente, não que este tenha sido seu objetivo original de imersão no ambiente. Assim, 

pode-se perceber que nem sempre os relacionamentos configurados no ambiente online têm 

um objetivo de escapar do mundo de bits, muitos usuários inserem-se no metaverso com a 

finalidade de conhecer avatares, não, pessoas. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Essa pesquisa teve um objetivo principal exploratório de conhecer como se configura a 

sociedade na contemporaneidade, através de suas interações com as novas tecnologias. 

Durante seu percurso, buscou-se voltar a atenção a episódios significativos, enquanto 

manifestações dessas configurações sociais inéditas, no uso do ambiente gráfico Second Life. 

Assim, o estudo realizado fornece elementos que permitem compreender melhor a 

cibersocialidade configurada no ambiente gráfico multiusuário online como um estágio 

expandido da socialidade cotidiana. Tal perspectiva baseia-se no fato de que a simbiose entre 

técnica e sociedade, na qual, por meio das interações tecnologicamente mediadas, aquelas 

características, como hedonismo, presenteísmo, efemeridade, etc. são potencializadas.  

 Sujeitos inserem-se no ambiente online com a finalidade de ampliar suas vivências e 

entrar em contato com diferentes culturas, no entanto, podemos perceber que ao longo de seu 

acesso, tal objetivo é ampliado pela convivência social, como modo de ser e estar no mundo. 

Embora algumas diferenças sejam colocadas em contato, a interação com outros se dá mais 

entre indivíduos que mostram mais semelhanças e aproximações culturais, ou seja, o 

indivíduo acaba, na maior parte das vezes, por interagir com um coletivo mais próximo de 

suas próprias referências. Na pesquisa, por exemplo, pode-se perceber que brasileiros tendem 

a conviver com compatriotas. Assim, pode se perceber a existência de uma construção 

simbólica e cultural de um lugar pode ser ressignificada no ciberespaço. 

 Outro aspecto observado é o modo como indivíduos distintos têm uma carga 

sociocultural diversa, que vai influenciar na forma como esse sujeito vai atuar em relação à 

tecnologia e às relações mediadas por ela. Não obstante, o ciberespaço propicia ao sujeito um 

ambiente de intensa experimentação, no qual, ele pode desempenhar inúmeros papéis, o que 

faz com que o ambiente online se coloque, na sociedade contemporânea, não só como 

construtor de novas formas de interação social, mas também como uma construção social 

pelos usos dos sujeitos. 

 Há de se considerar que o Second Life, enquanto expressão da cibercultura, relativiza 

questões de tempo e espaço no estabelecimento de relações entre os sujeitos sociais, no 

entanto, durante a pesquisa, podemos perceber que são poucas relações que ultrapassam a 

tela, no sentido de tornarem-se relacionamentos off-line. Ainda assim, podemos ponderar que 

o ciberespaço vai permitir a demonstração de certos aspectos que compõem a diversidade de 

elementos a constituir a identidade do sujeito, incluindo alguns que podem até não ter espaço 

ou serem reprimidos no cotidiano.   
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 Além disso, os ambientes gráficos, a partir do Second Life, se configuram como uma 

nova forma de manifestação do ciberespaço, na qual, o hedonismo presente nas relações pós-

modernas é ampliado tornando-se o principio norteador da construção sociedade da 

cibercultura. Nessa sociedade estabelece-se como principal objetivo dos sujeitos, o “estar 

junto” ou o “être-ensemble”, sem outra motivação. 

 Desta forma, conforme os dados analisados nesse estudo, os imaginários sociais que 

impregnam as lógicas das interações no colocam frente a uma nova configuração da 

sociedade, que agora, se estabelece a partir de relações instáveis, efêmeras, voláteis. Assim, os 

vínculos que se estabelecem na cibersocialidade são, em maioria, laços fracos que, mesmo 

imperceptivelmente, se desintegram com grande facilidade. Não que a idéia online e off-line 

seja determinante neste ponto. 

 Contudo, é válido ressaltar que supor a oposição entre os conceitos de online e off-line 

é errônea. Pois, mesmo as relações estabelecidas nos dispositivos online vão ser elementos 

presentes no cotidiano do usuário, muitas vezes, inclusive, com igual ou superior intensidade 

em relação aquelas estabelecidas off-line. 

 No Second Life, devemos ressaltar que o avatar vai tomar uma posição privilegiada no 

estabelecimento das relações visto que são elementos do ambiente gráfico que atuam como 

representações dos usuários. Não obstante, quanto maior o número de detalhes envolvidos na 

construção dos mesmos, mais complexa as reações que se tramam entre o usuário e seu 

avatar, que por sua vez, vai agir como um mediador nas interações entre o sujeito e outros 

avatares no ambiente gráfico. Então, os sujeitos não permanecem exclusivamente como 

“cérebro” por trás dos avatares, eles ressignificam e renegociam suas identidades neles. 

 Aqui se levanta outro ponto importante sobre a pesquisa. Aquela idéia do sujeito 

permanecer com uma identidade essencial e acabada em si mesma deve ser considerada 

ultrapassada, na pós-modernidade, cada vez mais, fica evidente à qualquer observação mais 

detalhada que o sujeito desempenha no dia-a-dia inúmeros papéis em diferentes contextos, ou 

seja, aquela identidade, antes vista como algo nuclear, hoje, deve ser vista com algo em 

perene mutabilidade e multiplicação, tendo em vista que o indivíduo contemporâneo se vê 

atuando nos mais diversos cenários, experimentando e negociando diferentes aspectos de si 

mesmo em diferentes contextos, até mesmo porque, as identidades do sujeito vão se 

estabelecer de forma dialogal com as situações em que ele atua. 

 Em grande parte, a experimentação possibilitada no ciberespaço se deve à perspectiva 

da “descorporificação”, que até pouco tempo era de certa forma repelida. Contudo, essa 

perspectiva deve ser entendida de forma relativizada, até mesmo porque o corpo segue 
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presente no Second Life como constituinte do referencial da representação do sujeito online, 

mas esse referencial é dado a partir da articulação do corpo orgânico com os outros corpos 

presentes na relação sujeito e avatar. Tal idéia baseia-se essencialmente na maior libertação 

que o indivíduo vai apresentar nas relações online. Outro ponto importante para a instauração 

de tal experimentação é o anonimato experimentado no ciberespaço, pois, no Second Life, 

quem interage são seus avatares e não, os usuários propriamente ditos. Assim, eles podem 

gerar ativamente efeitos de reforço ou afastamento das suas identidades off-line. 

 Já os inúmeros lugares que são construídos no ambiente gráfico Second Life vão 

situar-se em uma reação de dupla via com os sujeitos que dele fazem uso. Assim como os 

lugares são construídos a um objetivo, portanto, carregam em si uma cultura e um imaginário 

social próprios, são aqueles sujeitos que interagem com ele e nele que irão ativar esses 

elementos, ou seja, a significação social dos ambientes vai ser dada a partir do sujeito, que 

novamente se coloca como protagonista de todo processo social da cibersocialidade. 

 Assim, podemos pensar que mesmo, hoje em dia, as fronteiras entre o off-line e o 

online tenham se tornado mais difusas e atenuadas, o prefixo “ciber” retoma características 

cotidianas da vida pós-moderna para potencializá-las no ciberespaço. Nele, as relações 

estabelecidas ainda despertam certa desconfiança no outro, contudo, esse receio baseia-se 

num paradoxo no qual o ciberespaço é, para o usuário, um espaço de potencial 

experimentação, mas se o outro não se mostra como é off-line, isso parecerá falso aos olhos 

do usuário. 

 Pode-se considerar que a hipótese inicial da pesquisa foi confirmada. Isso se deu 

porque, sinteticamente, podemos entender a socialidade no Second Life como “o usuário 

representa-se no avatar, que será inserido em um ambiente no qual ele acredita que encontrará 

usuários com interesses semelhantes, sendo que estes também estão presentes através de seus 

avatares, ou seja, suas representações”. Portanto, os três momentos críticos, nos quais essa 

pesquisa tem seu foco, são elementos fundamentais na configuração da socialidade do sujeito, 

enquanto protagonista, no ambiente gráfico. 

 Em paralelo a isso, durante os estudos e a sua aplicação, percebeu-se a etnografia 

adaptada ao ciberespaço como uma estratégia metodológica extremamente adequada e 

promissora na exploração das novas tecnologias, enquanto novos objetos de estudo da 

comunicação. O etnografia virtual por ter uma natureza adaptativa à seu elemento de análise 

disponibiliza ao pesquisador uma série de ferramentas alternativas que permitem o estudioso a 

optar por aquelas que mais o convém, sendo assim, o método da observação e registro oriunda 

da antropologia é uma boa aposta para pesquisadores da cibercultura. 
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 Não se pretende com essa pesquisa traçar respostas fechadas sobre a cibersocialidade. 

Todavia, as reflexões sobre a socialidade no ambiente gráfico Second Life nos permitiram um 

maior conhecimento sobre estes constituintes da cibercultura de forma que nos permitirá 

propor novas discussões a respeito do ciberespaço. Até mesmo porque, devemos considerar 

que o ciberespaço surge na pós-modernidade, não como algo a mais, além do real, mas como 

construtor de um novo real, de novas percepções de realidade. Mesmo que o ciberespaço não 

seja da mesma ordem daquela realidade comumente relacionada aos seus referenciais, ele 

surge num plano simbólico, no entanto, não sem reflexos no “mundo referencial”. Cabe às 

ciências, como a comunicação, estudarem na busca de compreender esse complexo processo 

da cibersocialidade e suas implicações para o modo de comunicar, interagir e fazer parte no 

mundo hoje. 
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Anexo A: Roteiro de Perguntas Utilizado nas Entrevistas.  
 

1. Primeiramente, em nível de contextualização da entrevista, poderia informar idade, 
ocupação, onde mora, quanto tempo acessa o Second Life e outros aspectos que julgue 
ser importante sobre você. 

2. E o seu avatar? Quem é? Trabalha? Poderia descrevê-lo? 
3. O que te levou a usar o Second Life? E, hoje em dia, porque usa? 
4. Quais as vantagens mais relevantes do Second Life? 
5. Costuma jogar RPG ou qualquer outro tipo de simulação, mesmo que offline? 
6. Quão importante você considera o avatar no contexto do Second Life? Por quê? 
7. Considera que seu avatar reflete seu comportamento off-line? Quais as principais 

semelhanças e diferenças que você considera ter em relação a ele? 
8. E ele tem estilo e visual semelhante ao seu? Por quê? 
9. Considera a construção do avatar um processo longo e incessante? 
10. Avalia os detalhes como importantes no processo de criação do avatar? 
11. E o seu nome no Second Life, por que escolheu esse? Considera importante? E o 

sobrenome escolhido, por que esse? Considera um fator importante? 
12. Você enfatiza/esconde certos traços no avatar? Por quê? 
13. O Second Life tem reflexos na sua Real Life? Admite um processo de 

autoconhecimento através disso? 
14. As ilhas e ambientes que você freqüenta no Second Life, falam sobre você? 
15. O contexto de uma interação (se num bar, ou num museu) influencia na forma como 

você age? Por quê? 
16. Costuma freqüentar os mesmos ambientes? Seus amigos são motivações para isso? Ou 

costuma explorar e conhecer novas ilhas? 
17. Conhece as ilhas adultas? O que pensa sobre elas? E sobre quem as freqüenta? 
18. Acredita que o Second Life representa uma alternativa para explorar facetas 

inexploradas de você mesmo? 
19. No seu caso, o Second Life, e o que acontece nele, permanecem restritos a ele? 

Expandem-se para outros serviços da internet? Expande-se para “fora do 
computador”? 

20. Acredita que um ambiente de criação mais completa é atrativo ou o real atrativo de um 
lugar são os avatares que lá serão encontrados? 

21. Acredita que a forma de interagir, até mesmo a escolha por áudio ou texto, pode 
significar sobre uma pessoa no Second Life? 

22. Você costuma adaptar sua forma de ser ou falar com pessoas diferentes? 
23. No Second Life, você tenta ser algo que não é? 
24. E os outros usuários? O que você pensa sobre isso? 
25. Quão importante é sua vida online? Por quê? 
26. Quão importante é são seus amigos online? Comparando a seus amigos off-line? Por 

quê? 
27. Já teve algum relacionamento afetivo no Second Life? Por quê? Se você já teve, como 

foi? 
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28. Considera o Second Life como um mero simulador? Por quê? 
29. Já conheceu alguém, que tenha conhecido no SL, pessoalmente? 
30. Algum outro comentário que acredite ser importante para a pesquisa. 

 


