
INTERFACE GRÁFICA
COMUNIDADES VIRTUAIS

Adriana Souza e Silva
agosto / 99

Escola de Comunicação
Universidade Federal do Rio de Janeiro

E



RESUMO:

Este trabalho pretende analisar a interface gráfica digital em ambientes de multi-usuários,mais especificamente
nos chats.Através da análise de diversas interfaces gráficas existentes na rede — textuais,gráficas bidimensionais e grá-
ficas tridimensionais — e do papel dos avatares (a interface do corpo) o objetivo é repensar o papel destas na con-
temporaneidade, como forma de representação de um sujeito (e de um mundo) fragmentado, múltiplo e desconstruí-
do.A interface é a representação da informação, diz o conceito. Desde a criação dos computadores pessoais, a inter-
face (neste caso, gráfica) tem sido entendida como a mediadora de uma relação homem / máquina.Com o surgimento
da www, no entanto, a interface gráfica do computador, que antes era utilizada para desenhar páginas impressas,passou
a ser instrumento também de desenho para ambientes digitais.O aparecimento de ambientes de multi-usuários levan-
tou a necessidade da interface gráfica, além de mediar a relação homem/máquina, também interfacear a relação
homem/homem. Não apenas a máquina precisaria se representar para o usuário, como também cada um necessita se
representar para o outro.Algumas questões,então, como a representação da presença,da atividade e da identidade na
rede precisam ser resolvidas graficamente. Qual o tipo de informação a ser visualizada? Com o que se parece uma con-
versa on-line?



A interface é a representação da informação, diz o conceito. No entanto, por mais que
esse conceito de mediadora, transdutora, tradutora, tenha se ampliado, a idéia da interface surgiu
com a informática.E teve seu nome estabelecido através de um dos tipos de interface:a gráfica. Fora
todos os outros tipos de informação que diversas interfaces podem representar, torna-se funda-
mental hoje em dia repensar a informação representada pela interface gráfica digital e, conseqüen-
temente, a própria interface gráfica. E o motivo não poderia ser outro: a informação a ser repre-
sentada está mudando, ou, pelo menos, se expandindo, criando a necessidade de uma outra visual-
ização para outros campos de informação.

Quando foi criada, com a invenção do computador Macintosh em 1984, a interface grá-
fica revolucionou a maneira do homem lidar com o computador.Todo trabalho realizado ficou mais
fácil e veloz, abrindo caminho para outras utilizações do próprio computador, como o design de
páginas impressas. Esta interface foi criada para parecer um ambiente de trabalho e daí surgiu a
metáfora do desktop, onde, através do mouse, o usuário poderia clicar em ícones e ter realmente a
sensação de interagir e participar daquele mundo digital que a tela mostrava.A informação como
espaço. De qualquer forma, a relação sempre foi: um usuário / um computador.

Com o surgimento da internet, no entanto (mais precisamente da www1, por volta de
1994),a interface gráfica do computador, que antes era apenas utilizada para desenhar graficamente
páginas impressas, passou a ser instrumento também de desenho para ambientes digitais. A rede
possibilitou não apenas que cada pessoa visitasse lugares antes distantes, como sites, mas também
que diversas pessoas se conectassem ao mesmo tempo em um mesmo lugar, o que implicou em
uma mudança também do sentido da interface.Agora, além de mediar a relação homem / máquina,
precisaria também interfacear a relação homem / homem. Desta forma, a interface gráfica precis-
aria ser repensada.

Existem múltiplos ambientes digitais onde vários usuários podem interagir ao mesmo
tempo, como grupos de discussão, chats, groupwares, usenets. Cada um tem uma função dife-rente
e, portanto, deve também apresentar-se graficamente de modo diferente.A escolha dos chats para
análise de interface gráfica digital se deve principalmente por três motivos:

1.Os chats são ambientes sociais de discussão. Discussão informal, juntando pessoas de
diversas partes do mundo para conversar sobre os mais diversos assuntos.A finalidade principal dos
chats é, por assim dizer, a diversão. Não são ambientes de trabalho ou ambientes formais. Nestes
últimos,os usuários vão em busca,em primeiro lugar, da informação. Não quero dizer, com isso, que
o design aí não é importante. Apenas que a relação com a representação é outra. Mais formal e
menos intuitiva.

2.Sendo assim,é mais fácil também criar nos chats. Pensar a interface gráfica de maneira
não tão funcional e mais artística. Em um grupo de discussão formal, os participantes estão ali mais
pelo conteúdo que pelo visual — apesar da diagramação, claro, sempre interferir. Em um chat, no
entanto, o que mais conta é sua representação gráfica.

3.A finalidade principal do desenho de interface gráfica nos chats, é despertar o inter-
esse do participante. Justamente porque a maioria das pessoas procura chats por diversão, e não
por obrigação, é fundamental criar ambientes visuais que atraiam a atenção, pois o participante
poderia estar ali, como poderia ir para qualquer outro ambiente on-line. O que faz determinada
pessoa optar por um chat gráfico em detrimento de outro textual, ou por um chat tridimensional
em vez de um bidimensional?

É preciso, então, pensar de que maneira a interface gráfica digital deve ser representa-



da, de modo a melhor adaptar-se à informação a ser transmitida.Assim, a primeira pergunta a ser
respondida é: qual o tipo de informação a ser visualizada? E, conseqüentemente, com o que se
parece uma conversa on-line? Respondendo tais questões, vários tipos de interfaces para chats
foram desenhadas, as quais podem ser divididas basicamente em três grupos: textuais, gráficas bidi-
mensionais e gráficas tridimensionais.

Mas, independente do tipo de interface gráfica desenhada, três questões estão sempre
presentes e devem ser resolvidas, de modo a melhorar o próprio papel da interface, que é mediar
a relação homem / máquina e homem / homem.As questões são: como representar a presença, a
atividade e a identidade nos chats? Cada grupo tenta resolver tais questões de diferentes maneiras,
mas,hoje, a questão da identidade está intimamente ligada aos avatares (encarnações do usuário em
representações digitais).O computador precisava representar-se para o homem e o homem para o
computador.Agora, também o homem precisa se representar para o homem através de seres digi-
tais. Mas, ao representar-se para o outro, está também representando-se para si mesmo. Sendo
assim, é preciso pensar não somente de que maneira representar a informação on-line, mas tam-
bém como a representação dessa informação afeta quem está participando da rede. Como a inter-
face afeta a dinâmica do grupo de conversação? O que a visualização revela sobre as interações soci-
ais?

A comparação dos chats tridimensionais com os MUDs (mundos virtuais) torna-se per-
tinente nessa análise final, pois é o ambiente em que o participante encontra-se totalmente imerso
na interface gráfica.Ela deixa de ser apenas uma visualização para se tornar também espaço, mundo,
meio de vida, criação de outras realidades e outras histórias.

A INTERF ACE

INTER-FACE.A palavra já traduz seu significado: "interface" pode ser entendido como
algo "entre"… entre duas faces, entre duas coisas quaisquer, duas instâncias que precisam de outra
intermediária para fazerem sentir-se mutuamente.Algo que não faz parte nem de um,nem de outro,
mas possibilita essa experiência de sensibilidade mútua,criando significação, traduzindo, mediando…
e produzindo um sentido.

A palavra interface atualmente tem adquirido vários sentidos, tornando-se metáfora de
quase qualquer coisa que precise de algo intermediário para se representar. Representando deter-
minada informação que, através da interface, apresenta-se de outra maneira de modo a tornar-se
compreensível a outra parte. Deste modo, por exemplo, é possível pensar num livro como inter-
face, pois o meio livro utiliza-se de diversos dispositivos — a começar pelo tipo de papel escolhi-
do, o formato, a tipografia utilizada, além do próprio estilo de escrever do autor — para transmitir
determinadas informações ao leitor. Caso haja alguma mudança em qualquer um desses dipositivos
(ou interfaces), é possível que o leitor faça uma leitura diferente da história.

A transmissão da informação pode ser feita de diversos modos. O que implica também
em uma diferente recepção desta. Caso o escritor resolvesse deixar de lado o livro e utilizar, por
exemplo, um vídeo ou a internet para fazer com que a informação desejada alcançasse o seu públi-
co alvo, a recepção já seria diferente. Porque a interface seria outra. De acordo com Pierre Lévy, "a
interface contribui para definir o modo de captura da informação oferecido aos atores da comuni-
cação. Ela abre, fecha e orienta os domínios de significação, de utilizações possíveis de uma mídia".2

Embora interface seja amplamente compreendida como representação da informação,



a palavra começou a ser utilizada em um sentido muito mais restrito. Para ser mais exata, por volta
da década de 60,quando foram inventados os primeiros computadores.A informação, nessa época,
era a própria linguagem binária do computador. Considerando que o computador "pensa" através
de pulsos de eletricidade, em uma linguagem binária de zeros e uns, e que os seres humanos pen-
sam por meio de palavras, conceitos, imagens, sons e associações, seria preciso que o compuador
representasse a si mesmo para o usuário, em uma linguagem que fosse compreensível.Ou seja,fazer
o mundo de zeros e uns sensível a nós. Estabelecer essa relação homem / máquina.

Hoje em dia, quando se pensa em interface e em computador, a associação mais fre-
qüente é com a própria tela do computador. É quase que senso comum falar, por exemplo, na inter-
face do Word ou na interface do Photoshop como se fosse algo concreto, aquilo mesmo que se vê
na tela: todos os ícones gráficos, latas de lixo, pastinhas, arquivos e menus, como se fossem gavetas
que arquivassem nossos documentos.Apesar dessa associação não poder ser tomada como sinôn-
imo de interface, é possível dizer que é UMA DAS interfaces. Sem dúvida nenhuma a mais con-
hecida: a interface gráfica.

A metáfora da interface gráfica como um ambiente de trabalho tem um motivo. Como
foi dito, o termo interface começou a ser utilizado concomitantemente à invenção dos computa-
dores pessoais (Personal Computers) por alguns alunos da Universidade de Stanford,no Silicon Valley,
Califórnia. Nessa época, por volta da metade da década de 70, alguns alunos começaram a pensar
em criar computadores que pudessem ser utilizados em casa, por qualquer pessoa. E, quando um
deles, Steve Jobs, resolveu vender essas máquinas, criou uma empresa chamada Apple.

O primeiros computadores pessoais foram construídos como uma sobreposição de
sucessivas interfaces que mudavam, a cada camada, a relação com o usuário e a própria interativi-
dade do homem com a máquina.Para entender essa sobreposição de camadas sucessivas, é preciso
desfazer a imagem atual do computador, que já vem com todas elas. E, ao enxergar o computador
como um todo, muitas vezes esquecemos que ele foi formado por partes, diversas vezes consider-
adas insignificantes e "comerciais" pelos programadores.

A sucessão de camadas foi: a montagem, a instalação de um gravador cassete que per-
mitia a gravação do sistema operacional, o sistema operacional dentro do hard disk, a utilização de
uma TV colorida como monitor e um drive de disquetes, já no final dos anos 70.

Tais periféricos,na visão dos programadores, representavam apenas atrações para fazer
com que o público comprasse a máquina, mas não eram considerados fundamentais para a utiliza-
ção do computador. Cada camada, no entando, mudou o grau de interatividade do homem com a
máquina e, conseqüentemente, a relação com a informação a ser transmitida — e recebida.

O resultado de todo esse processo foi uma máquina constituída de camadas sucessivas,
cada vez menos "técnicas" e mais próximas do público em geral,o que possibilitava essa maior iner-
atividade. Paradoxalmente, quanto maior o número de camadas, mais próximo o usuário se sentia
da máquina, pois sua manipulação era facilitada — apesar de fisicamente a distância ser cada vez
maior.As interfaces, apesar de serem camadas que, na realidade, distanciam o usuário da linguagem
básica do computador, faz parecer que aproxima os dois extratos.O papel da interface é justamente
esse: desaparecer, ser invisível de modo a parecer que a interação entre os dois lados se faz da
maneira mais transparente possível. De qualquer forma, uma outra camada ainda estava para ser
desenvolvida.A camada que fez o usuário perceber a informação como espaço.A interface gráfica.

No início da década de 80, Steve Jobs e alguns de seus colaboradores visitaram os lab-
oratórios do Palo Alto Research Center (PARC) da Xerox e ficaram impressionados ao ver como



era possível interagir com um computador de forma intuitiva e sensoriomotora, sem o intermédio
de códigos abstratos.Os pesquisadores da Xerox haviam desenvolvido em seus computadores uma
interface gráfica que simulava um ambiente de escritório. Na tela, era possível ver uma lata de lixo,
pastas que continham documentos,menus com arquivos e, o que era mais incrível:com a utilização
do mouse era possível interagir com os ícones representados na tela. Deslizando o mouse pela
superfície plana,o usuário era capaz de clicar em qualquer imagem e modificar seu ambiente de tra-
balho, interagindo com a informação de maneira muito mais rápida e direta.

Baseado na interface gráfica desenvolvida pela Xerox, Jobs lançou um novo computador,
ao qual denominou Macintosh.A primeira interface gráfica poderia representar qualquer coisa,qual-
quer ambiente. Mas a metáfora do desktop foi a escolhida,justamente por representar um ambiente
familiar e conhecido. O usuário poderia organizar seu computador como organizava o espaço de
seu próprio escritório.

O mouse, por sua vez,é uma peça fundamental quando há referência à informação como
espaço.A metáfora do desktop não teria serventia alguma se não pudéssemos,como foi dito, entrar
nesse espaço e interagir com os ícones.É claro que alguma coisa poderia ser feita através do tecla-
do. Mas o mouse agilizou de tal forma a interação, impôs tamanha velocidade ao processo, de modo
a quase que eliminar o papel do teclado. O mouse possilibitou ao usuário entrar num mundo e real-
mente manipular as coisas dentro dele e, por essa razão, tornou-se muito mais do que uma ferra-
menta de apontar.

A interface gráfica possibilitou a velocidade de manipulação da info r m a ç ã o, além de se
d e s e nvo l ver num sistema de coerência de interfaces, ou seja, as mesmas re p resentações e os mes-
mos comandos eram sistematicamente usados em várias ap l i c a ç õ e s . Desta fo r m a , quanto mais se
h o u vesse dominado determinados ap l i c a t i vo s , mais fácil e rápido tornava-se o ap rendizado de out-
ro s . Outra característica fundamental é a chamada interface amigáve l : criar um ambiente no com-
putador que re p resente o ambiente escritório, familiar à maioria das pessoas, faz com que cada um
sinta-se mais à vontade para entrar no espaço de informação existente dentro do computador. C a d a
i n d i v í d u o, a gora teria seu próprio espaço de trabalho na tela, fisicamente re p resentado como tal.

A interface gráfica do Mac tornou-se tão popular que encobriu, muitas vezes, a função
básica da própria interface, que é desaparecer para fazer essa mediação entre o computador e o
homem. É fácil pensar que depois da invenção da interface gráfica a informação passou a ser trata-
da como espaço e a interatividade aumentou. No entanto, é preciso não esquecer que já havia
espaço informacional anteriormente, que já havia interatividade. Fazer o computador sensível ao
homem, basicamente através da interatividade, prescinde muitas vezes da interface gráfica como a
conhecemos.As primeiras interfaces eram textuais e nem por isso impossibilitavam a interação.

A primeira personalidade baseada no computador foi criada em 1966, quando um
pesquisador do MIT, Joseph Weizenbaum, criou um programa de computador chamado Eliza. Eliza
era um programa do tipo pergunta-resposta, que "interpretava" as questões colocadas e, desta
forma, conduzia uma conversação respondendo a frases digitadas com palavras impressas.Através
de uma programação que a fazia responder as perguntas de maneira um tanto psicanalítica, Eliza foi
o primeiro programa que possibilitava uma conversa no (e com) o computador, fazendo com que
este último se representasse como humano.

O interessante de Eliza, no entanto, é que foi a primeira vez que um computador pode
"falar", ou seja, representar-se para o homem na linguagem do homem. Sua linguagem binária foi
traduzida para a linguagem de palavras e conceitos que usamos.E a interface funcionou bem: quase
não se percebeu que era uma máquina.



Outro exemplo de programação de linguagem em computador é o jogo Zork. Zork,
uma releitura digital de jogos como RPG (Roler Playing Game), foi desenvolvida também por
pesquisadores do MIT na década de 70.Seu funcionamento era muito parecido com o de Eliza,pois
a cada frase que o jogador escrevia, o computador respondia com uma série de opções de ação e
a descrição do ambiente onde o jogador se encontrava. Interação no molde estímulo-resposta.

É importante lembrar que, nessa época, a interface gráfica ainda não fora desenvolvida.
Portanto, o jogo se dava somente através de texto. Jogos como Zork, predecessores dos atuais
MUDs (Multi-User Dungeous) apresentavam uma história que também era um lugar. Desta forma,
além de funcionarem como criadores de uma narrativa, como era o caso de Eliza, também trabal-
havam com a sensação de imersão do participante na história.Afinal, como foi dito, a interface grá-
fica aumentou a sensação de interação homem/máquina. Mas o usuário passou a "habitar" propria-
mente o espaço da tela quando tornou-se possível modificar o que estava acontecendo "do outro
lado". É preciso lembrar, também,que a interface textual,antecessora da gráfica, também permitia a
interação com o usuário, como já acontecia com Zork e Eliza. Há, no entanto, algumas diferenças
para o que acontece hoje em dia.

Programas como Zork e Eliza foram construídos numa época em que ainda não era
possível a utilização do ambiente digital por mais de uma pessoa.A metáfora do desktop da inter-
face gráfica foi criada para funcionar em computadores pessoais (leia-se individuais).Cada ambiente
para cada pessoa. Mas… o que acontece quando esses espaços digitais podem ser habitados por
diversos usuários que, além de interagirem com a máquina,têm a possibilidade de interagirem entre
si? O que acontece com a interface quando ela começa a mediar esse tipo de relação?

CHATS - Repensando a interface gráfica

Como foi mostrado, o tratamento do espaço da tela como um ambiente de trabalho,
com a criação da interface gráfica,facilitou a interação do homem com o computador. Facilitou por
que? Porque, acrescentando mais uma camada às interfaces pré-existentes, o usuário tinha a sen-
sação de estar mais próximo da máquina. O mais próximo aqui refere-se a uma característica real-
mente física.A impressão de poder "estar" na tela e interagir com os objetos ali existentes.

A sensação de imersão espacial torna-se cada vez mais importante hoje em dia com o
desenvolvimento de interfaces gráficas em três dimensões que permitem o navegador (ou usuário,
ou leitor) realmente "estar lá".

Aproveitando-se da característica espacial, a internet, desde o início da www, sempre
foi vista como um poderoso meio para contar histórias.A estrutura hispertextual foi usada com
sucesso para adaptação de algumas narrativas literárias,sendo a pioneira chamada Afternoon,a Story,
adaptada por Michael Joyce em 1993.A história, que foi considerada um marco inicial da literatura
em hipertexto, foi construída num software chamado Story Space (cujo nome já junta as noções de
narrativa e espaço).

A construção de narrativas hipertextuais, por outro lado, está diretamente ligada à
capacidade do computador em armazenar um grande número de dados.A informação digital não
ocupa espaço. E isso se torna extramamente útil, entre outras coisas, na construção de narrativas
hipertextuais (onde a idéia de fechamento não pode existir) e de ambientes habitados por inúmeros
usuários, que vão se transformando através da interação entre eles. Refiro-me aqui mais direta-
mente aos chats.



Chats, como a própria palavra diz, são ambientes virtuais onde pessoas de qualquer
parte do mundo (bastando aí que se tenha um computador e um modem) encontram-se para con-
versar sobre os mais diversos assuntos. Na década de 60, com Eliza, a interação ocorria apenas
entre um usuário e o computador. A world wide web, no entanto, permitiu que essa interação se
expandisse, ocorrendo não só entre o usuário e o computador, como também entre os diversos
usuários, que podem então se encontrar e produzir, não uma, como no caso da Eliza, mas diversas
narrativas diferentes.

Dada a situação, a interface gráfica criada pela Xerox na década de 80 precisa ser repen-
sada.Se antes o ambiente fora construído para servir a um computador pessoal, como se fosse um
ambiente de trabalho único e individual, agora as interfaces precisam ser definidas para abrigar
múltiplas personalidades e, o que é mais interessante, proporcionar não somente a interação
homem / máquina como também a interação homem / homem.

É possível distinguir três tipos de interfaces nos chats: textual, gráficas bidimensionais e
gráficas tridimensionais. Estas últimas possuem uma relação muito próxima com o que foi o desen-
volvimento de jogos como Zork, os MUDs ou mundos virtuais, e serão abordadas mais adiante.

Chats textuais

A interface textual, como já foi mostrado, precedeu a interface gráfica. No início (e
muitos ainda funcionam dessa maneira) os chats apresentavam-se como janelas com uma barra de
rolagem ao lado e cada participante escolhia um apelido, que aparecia na tela ao lado da frase "fal-
ada".Alguns chats textuais, como Spin3, que funcionam em Java, tem uma semelhança visual muito
grande, inclusive, com versões do Eliza4 que se encontram na www.

Existem ainda outros tipos, como o ICQ5 (literalmente "I seek you") que funcionam
como um chat seletivo. O usuário "baixa" o programa e cadastra em sua lista pessoal algumas pes-
soas conhecidas que possuem o mesmo programa. Quando alguém da lista está utilizando a inter-
net ao mesmo tempo em que o usuário, o programa avisa e essas pessoas podem conversar "online".
A conversa pode ocorrer de duas maneiras: na forma de troca de mensagens — cada um escreve
como se fosse um bilhete para o outro, que, ao receber, é avisado por um barulho no computador,
tendo a possibilidade de responder e enviar de volta a mensagem — ou através de chat. O chat do
ICQ possui uma interface que que separa um espaço para cada usuário. Cada um, então, digita as
frases em seu espaço e lê as frases do outro em outro espaço.

Embora esse tratamento gráfico pareça mais "organizado",a separação de espaços con-
funde quando a conversa se dá entre mais de duas pessoas.O espaço separado na tela permite que
cada um digite as frases ao mesmo tempo, tornando difícil distinguir quem falou o quê primeiro e,
muitas vezes, o usuário fica mais preocupado em escrever suas frases do que em ler o que o outro
está dizendo, criando uma espécie de monólogo. É freqüente três pessoas estarem "conversando"
e cada uma falando ao mesmo tempo sobre um assunto diferente.Transpondo para uma conversa
"real", é como se várias pessoas estivessem falando ao mesmo tempo, mas nenhuma, na verdade,
prestasse atenção ao que a outra diz.

Os ch a t s com interface gráfica textual também possuem outros pro b l e m a s , como a
questão da atividade, da presença e da identidade. N o r m a l m e n t e, quando uma mensagem é escrita, e l a
contém dois tipos de info r m a ç ã o : uma é o próprio conteúdo da mensagem; outra é a presença do
p a rticipante na tela. C o n s e q ü e n t e m e n t e, o participante sente-se impelido a sempre escrever alguma



c o i s a , de modo a ap a recer na tela. Caso contrário, se ele não participa da conversa de maneira ativa,
seu nome nem ap a re c e, apesar de poder estar conectado ao sistema e observando a conve r s a .

Desta fo r m a , num ch a t t e x t u a l , uma conversa que acontece entre quinze participantes é
muito parecida graficamente com um diálogo entre duas pessoas. Além disso, é muito difícil distin-
guir visualmente os participantes de uma conve r s a .Todos ap resentam-se da mesma fo r m a : um nome
em cima do fundo. É difícil também re p resentar a interação entre os usuários, pois a conve r s a ç ã o
ap a rece na tela como uma pro g ressão linear, independente da dinâmica da conve r s a . Como fazer para
re p resentar conversas paralelas? Numa conversação entre 4 pessoas,A , B , C e D, se A conversa com
C e B fala com D, todos os diálogos ap a recerão numa ordem linear de quem escreveu primeiro.
Desta fo r m a , a ordem das frases poderá ser D, C, B e A , independente de quem está falando com
q u e m .Além de ser difícil distinguir, numa rápida olhada, quem é A , B , C ou D, pois todos se pare c e m .

Algumas tentativas para se resolver o problema de identidade em chats textuais empre-
garam as primeiras versões de avatares: uma imagem que aparecia acompanhando o nome do par-
ticipante quando o apelido aparecia na tela. Esse procedimento adiciona um fator visual ao "estar
presente",distinguindo um pouco mais os participantes. De todo modo, não resolve o problema da
atividade e da presença.Além de tratar a identidade de forma bastante precária. Sendo assim, algu-
mas alternativas de interface foram criadas, de modo a lidar melhor com a questão da interação
entre os usuários do ambiente de chat.

Chats gráficos bidimensionais

Chats que desenvolveram interfaces gráficas de modo a melhorar a interação do usuário
com o sistema e também com outros usuários podem ser divididos em duas categorias. Os habita-
dos por avatares e os que prescindem dos avatares.Entre os primeiros,um bom exemplo é o Palace.
Já entre os últimos destaca-se um projeto chamado Chat Circles, desenvolvido por Fernanda Viegas,
pesquisadora do grupo Sociable Media, do Media Lab do Massachussets Institut of Technology (MIT).

Chat Circles é uma interface gráfica abstrata para conversação. Cada participante do chat
é representado por círculos coloridos que se dispõem na tela.Neste projeto, a presença e atividade
são representadas por mudanças de cor e tamanho dos círculos.A proximidade ou distância entre
os círculos proporciona a divisão do ambiente em vários grupos temáticos e os arquivos da con-
versa são visíveis através de uma interface histórica integrada.

Cada participante do chat é representado por um círculo colorido na tela, dentro do
qual aparecem as palavras ditas. Cada vez que o participante "fala" algo, seu círculo cresce, de modo
a acomodar a mensagem, e torna-se mais brilhante.A mensagem fica na tela por um tempo deter-
minado e depois o círculo diminui novamente e perde o brilho, apesar de não desaparecer por com-
pleto, enquanto o participante estiver conectado ao chat. Acontece como nas conversas "cara-a-
cara": nossas palavras são pronunciadas, ouvidas, ecoam… permanecem no ar por algum tempo…
mas facilmente desaparecem.Tal procedimento procura resolver o problema da atividade: mesmo
que uma pessoa não esteja ativa,ou seja,falando, ela continua representada na tela, apesar de menor
do que as outras. Da mesma forma que em uma conversa "real", o foco da conversa muda, depen-
dendo de quem está falando naquele momento, embora o número de pessoas na roda de discussão
permaneça o mesmo (ou mude ao longo do tempo, na medida em que ususários conectam-se e
desconectam-se a todo momento — ou chegam e vão embora). Desta maneira, os outros partici-
pantes podem ter conhecimento de quantas pessoas estão na verdade participando daquele grupo
de discussão. Diferentemente dos chats textuais, onde apenas frases lineares aparecem em seqüên-



cia, independente do número de participantes presentes no chat, o chat gráfico permite a visualiza-
ção da participação e da atividade. O próprio usuário tem seu círculo representado com um con-
torno branco, para facilitar a distinção.

A questão da identidade é resolvida, neste caso, através do nome de cada participante,
que aparece ao lado de seu próprio círculo, e da cor diferente do círculo para cada participante.
Um certo problema permanece, no entanto, e é inclusive apontado pela própria autora do projeto:
a diversidade de cores. Quanto mais pessoas estiverem conectadas ao chat no mesmo momento,
mais cores terão que ser usadas, chegando uma hora em que poderá ser problemático diferenciar
entre as tonalidades. No entanto, ela apresenta duas razões para minimizar essa questão. Em
primeiro lugar, "we are much better able to discriminate between adjacent colors. Chat Circles is designed
so that participants in a particular discussion must be near each other on the screen, so within the group
with which one is engaged,the ability to distinguish between say, two shades of blue, will be higher than for
the screen as a whole." Em segundo lugar, "many participants are likely to remain in the same spot for
extended periods of time, and thus lcoation will supplement color as an identifying cue".6 Proximidade e
movimento: chaves para a distinção da identidade no ambiente online.

Outra característica interessante do Chat Circles é exatamente essa apontada como a
primeira razão: participantes precisam estar perto dos outros para poder "ouvir" o que é dito.A
tela, assim, apresenta-se como um espaço onde acontecem diversas discussões, representadas por
vários grupos de esferas coloridas. Para saber o que está sendo dito, é preciso aproximar-se fisica-
mente de cada grupo, movendo sua própria esfera através do mouse. Só aí é possível ler o que está
sendo escrito.Além disso, das esferas de outros grupos de discussão, que não o que se está partic-
ipando, percebe-se só os contornos.Apenas os círculos de seu próprio grupo aparecem preenchi-
dos.Desta forma,é possível se ter uma idéia geral do ambiente do chat, isto é,quantas pessoas estão
conectadas e qual a real proporção de presença e de atividade, sem que isso crie uma poluição visu-
al ou atrapalhe o ritmo da conversa.

O ritmo da conversa, por sua vez, ao contrário do que acontece na maioria dos chats,
pode ser gravado e observado posteriormente, ou ao mesmo tempo em que o diálogo acontece.
Normalmente, quando se fala com alguém online, o que acontece é muito parecido com uma con-
versa"real": as palavras se perdem à medida que vão sendo ditas e permacem, apenas fragmentos,
na memória de cada um dos participantes.A não ser que se tenha um gravador ligado no mesmo
ambiente, é quase impossível reconstituir tudo o que foi dito.

Tendo isso em mente,Viegas também desenvolveu um ambiente chamado Conversational
Landscape, uma interface para visualizar o arquivo das conversas de chats online. Conversational
Landscape também é uma interface abstrata bidimensional, de modo a ser o mais funcional possív-
el. "Following one maxims of design,we believe that here too form should follow function.That's why we pro -
pose a visualization of the chat archive."7 A interface constitui-se de linhas paralelas coloridas, cada
uma representando um participante. O eixo vertical representa o tempo, enquanto as linhas hori-
zontais são as frases ditas.Para saber o que foi dito em determinado momento, basta clicar em cima
da linha e o texto aparece ao lado.

Desta forma, é fácil perceber também quais os participantes que estão mais ativos na
conversação e os menos ativos (representados por linhas contínuas, sem interrupções) criando li-
teralmente uma paisagem da conversa como um todo. Essa representação gráfica do histórico da
conversa torna muito mais interessante e clara sua visualização, se comparada às janelas de texto
onde se precisa rolar a barra vertical para ler o que já foi dito antes.Tais interfaces não represen-
tam a atividade e é muito difícil saber de quantas pessoas compõe-se a conversação.



Clareza, inclusive, foi a premissa básica para o desenho desta interface, pois, segundo a
própria autora, "our goal is to clarify and highlight what is already there;we wish to avoid introducing spu -
rious and potentially misleading information, as it is all too easy to do with figurative representations.The
interface is minimalist in the sense that every aspeect of graphical use relates to a funtion within the sys -
tem: there is no decorative use of graphics."8 Nesse caso, é interessante notar  o por quê, numa época
em que o design gráfico de meios impressos torna-se cada vez mais desconstruído e fragmentado,
negando todos os cânones do design funcionalista tradicional, o design de interfaces na internet
busca cada vez mais soluções funcionais. Limitação tecnológica ou realmente o funcionalismo é a
melhor solução?

Existem, no entando, outros tipos de interfaces gráficas bidimensionais para ambientes
coletivos online que não seguem os cânones funcionalistas clássicos tão rigidamente.A maioria não
trabalha com interfaces abstratas, como o Chat Circles , mas com imagens concretas.Ao contrário
também do exemplo anterior, onde a identidade é solucionada através de formas básicas, como o
círculo, usam um outro tipo de representação. O exemplo mais conhecido de chats que utilizam
imagens bidmensionais é o The Palace.9 Este ambiente, como está se tornando cada vez mais comum
hoje em dia, são habitados por avatares.

AVAT ARES: Interface do corpo na web

Na mitologia hindu, avatar é uma palavra que significa a encarnação de um deus em um
corpo mortal. Na web também, mas aqui a encarnação é de pessoas comuns em representações
(interfaces) gráficas. Na medida em que interfaces gráficas mais elaboradas foram sendo desen-
volvidas para ambientes de conversação on-line, o problema da identidade e da presença tornava-
se cada vez mais proeminente. Se, nos chats textuais, bastava escrever um nome para mostrar que
o participante estava lá, quando o espaço informacional passou realmente a ser visualizado como
espaço (com o surgimento da interface gráfica) como seriam representadas as pessoas que con-
versavam no ambiente digital?

Algumas tentativas de representações abstratas estão sendo desenvolvidas, como o
Chat Circles do MIT, mas os ambientes que ganharam mais popularidade foram os que representavam
participantes de maneira concreta, ou seja, através de avatares.A questão da identidade em comu-
nidades virtuais tem realmente um papel de destaque. Em um processo de comunicação, saber a
identidade das pessoas com as quais se está conversando é fundamental para o processo de inter-
ação. Segundo Judith Donath, "in the physical world there is an inherent unity to the self, for the body pro -
vides a compelling and convenient definition of identity.The norm is: one body, one identity.Though the self
may be complex and mutable over time and circumstance, the body provides a stabilizing anchor."10 No
mundo virtual é diferente: ele é composto mais de informação do que de matéria. E a informação
é mutável,não possui forma e não se conserva como o corpo no mundo real.Sendo assim,os habi-
tantes deste espaço impalpável também são mutáveis,livres do corpo como matéria.Cada um pode
ter — e é o que geralmente acontece — quantas identidades virtuais quiser criar.

Como assim, criar múltiplas identidades? Se realmente o corpo é identidade,qual a re l a ç ã o
do corpo re a l , com os vários corpos virtuais criados pela mesma pessoa? E qual a relação entre os
vários corpos virtuais? A maioria dos ch a t s que possuem av a t a res permite que o participante escolha
e n t re os vários av a t a res disponíveis ou mesmo que criem seus próprio av a t a res (existem software s
especializados para isso).Tal procedimento já suscita dois pro b l e m a s . O primeiro é a padro n i z a ç ã o.

O que fazer quando se entra numa sala do chat com um avatar que, teoricamente, é



você e se encontra outro alguém exatamente igual, apenas com outro nome? A sensação é quase
como ir à uma festa e encontrar outra pessoa com a mesma roupa — talvez um pouco pior. Um
dos maiores problemas na internet, por sinal, sempre foi o da padronização. E é por isso que a
questão da identidade torna-se tão presente.

Como essa questão se apresenta em ambientes compartilhados por várias identidades
diferentes desconhecidas mutuamente? E aí se encontra o segundo problema.Numa situação opos-
ta da descrita acima (quando se encontra alguém "igual") é possível também travar contato com
vários tipos de avatares completamente diferentes. Num chat como o Palace, por exemplo pode-se
estar na mesma sala com Darth Vader, Keanu Reeves, uma modelo qualquer de revista e uma
bonequinha de papel… Com tantas representações em jogo, como saber com quem realmente se
está falando? Ou melhor, se a pessoa é quem diz que é? Um homem realmente tem um nome mas-
culino ou ele pode passar por uma mulher? Isso sem falar que cada um pode ter vários avatares e
aquele que está ali pode ser apenas uma das "personalidades".Os avatares transformam-se com fre-
qüência — muitas vezes no meio da conversação — geralmente para expressar o humor do usuário
ou opinião sobre algo, ou… pelo simples prazer de mudar.Tal procedimento realmente sugere a
oportunidade de reinventar-se a si mesmo, circulando através de múltiplas identidades.

Pensando desta maneira,é difícil dizer qual interface melhor representa a identidade na
rede: os avatares ou as representações abstratas do Chat Circles? É possível dizer que através dos
avatares a personalidade pode ser melhor expressada.Mas… que personalidade? Ambientes de chat
como o The Palace utilizam representações bidimensioais de avatares e possuem salas destinadas
somente a aquisição de novos avatares e acessórios.

The Palace

O ambiente está carregando. Já é possível observar alguns avatares na tela preta.Esferas
co-loridas com diversas expressões faciais:sorrindo, triste, indiferente. Cada esfera possui uma tarja
preta acoplada, com um nome escrito em branco. Algumas simplesmente possuem identificações
numéricas: member 101. À medida em que a contagem regressiva vai terminando, as esferas vão
tomando corpo. Algumas transformam-se em bonequinhas de papel, outras em fotos de revista…
algumas permanecem esferas. Mas o nome acoplado continua o mesmo.

O ambiente carrega. Uma paisagem aparece ao fundo. Um caminho florido que conduz
a uma casa. O ambiente é realmente agradável, mas, como foi dito, não passa de um fundo. Os
avatares se sobrepõem à foto de maneira aleatória. Às vezes alguns somem (foram para outros
ambientes) e outros aparecem, recém conectados ao chat ou vindos de outros ambientes.

A cena acima descrita pertence a um dos mais populares ch a t s gráficos existentes atual-
m e n t e. F a t o res que contribuem para sua popularidade são, com cert e z a , o pro g r a m a , d i s p o n í vel para
múltiplas plataformas (Window s , M a c O s , Unix etc. ) , e a interface gráfica (com os av a t a res fazendo
p a rte dela).Neste tipo de ch a t,o problema da identidade é resolvido (ainda que de forma questionáve l ,
como foi visto anteriormente) pelos av a t a re s .A questão da presença e da atividade, t a m b é m .E n q u a n t o
o usuário estiver conectado ao ch a t, seu avatar ap a rece na tela, estando ele falando ou não.

Os diálogos, neste caso, aparecem em balões saídos dos avatares — como em histórias
em quadrinhos. Permanecem "no ar" por alguns instantes, de acordo com a preferência do usuário,
e depois desaparecem.Algumas questões aparecem, então. Em primeiro lugar a própria visualidade
do site. O Palace não possui um dispositivo, como Chat Circles, que interfere no tamanho da repre-



sentação gráfica do usuário quando ele está inativo, ocupando menos espaço. Os avatares continu-
am sempre iguais, mesmo que a pessoa não esteja participando da conversa e possa, muitas vezes,
estar longe de seu computador.Tal situação às vezes cria uma certa "poluição visual de avatares" no
ambiente, principalmente quando a sala está sendo ocupada por muitos. Quando há cinco ou seis
pessoas na sala, não há problemas. Mas, num ambiente com 15 ou 20 avatares, torna-se difícil até
mesmo saber quem está falando. É quase impossível saber quem está conversando com quem,a não
ser quando os avatares estão próximos na tela.Algumas vezes,existem várias pessoas conversando
ao mesmo tempo sobre os mais variados assuntos (situação semelhante a que acontece com o chat
do ICQ). Nessas horas, às vezes é preciso recorrer à uma janela ao lado, onde há a representação
textual do chat para se ter certeza de que não se perdeu nada da conversa.

Conversa?!? O mais interessante é notar, no entanto, que num ambiente chamado "chat",
destinado à interação entre as pessoas, é muito difícil distinguir algum tipo de diálogo. Na maior
parte das vezes, o que se vê são frases soltas, desconexas, muitas vezes sem sentido. É muito
comum, inclusive, algumas pessoas falarem e não receberem respostas, como se estivessem falando
sozinhas. Os balões surgem, desaparecem… e nada acontece. Nada acontece, geralmente. A con-
statação anterior pode deixar margens à suspeita de que, embora ininteligível, a sala do chat pareça
uma animada conversa, com balões surgindo e desaparecendo o tempo todo. Nada poderia estar
mais longe da realidade. Na maior parte das vezes, 20 avatares estão em um mesmo ambiente sem
pronunciar uma única palavra.Algumas vezes é possível pensar mesmo se a sua presença foi nota-
da pelo outro. É constrangedor. Segundo Steven Johnson, "you don't feel at home in this environment;
you feel lonely — or worse, you feel the loneliness of being trapped in a room with a handful of loners,
reaching out over the wire for those abrupt, meaningless entreaties (...)"11

É difícil dizer até que ponto a personalidade encarnada por avatares agrava ou minimiza
este processo. Conversar com alguém que não se sabe quem seja,ou mais,que o tempo todo muda
de personalidade, é algo problemático.Por outro lado, muito se diz que na web é mais fácil "ser real-
mente" porque ninguém sabe quem você é.

De qualquer fo r m a , é inegável constatar que em um ch a t g r á f i c o, como o problema da pre-
sença se encontra resolvido (o avatar está sempre lá) o participante não se sente compelido em falar
o tempo todo para que sua presença seja notada pelos outros — mesmo que, muitas ve z e s , isso seja
difícil de saber.A s s i m , pode passar a maior parte do tempo se preocupado em transformar seu av a t a r.

No Pa l a c e existem diversas salas ou ambientes para os quais o participante pode ir. C a d a
sala possui um tema — que não necessariamente tem a ver com a conversa que está sendo ali le-
v a d a .E x i s t e, por exe m p l o, a "sala do mês", denominada "Plantation" (a mais cheia),mas o part i - c i p a n t e
também pode ir para "Seattle Nights", "Alice in Wonderland" ou descobrir-se em lugares os mais
i n c o muns para uma conve r s a : como um banheiro. D e n t ro desta variedade de ambientes, alguns são
destinados apenas para a aquisição de novos av a t a res ou de acessórios para o seu próprio av a t a r.
Nada impede que as pessoas também conversem nestas salas, m a s , na maioria das ve z e s , o que se vê
é uma troca frenética de personalidades, ro u p a s , c o r p o s , cabeças e pernas — entre part i c i p a n t e s ,
i n c l u s i ve (o que permite duas pessoas se encontrarem e uma sair com o corpo da outra — se já não
o possuir.) É possível também ser vestido ou despido por outros participantes e, desta fo r m a , g a n-
har acessórios, como uma blusa, um top, uma saia, ou mesmo uma cabeça ou um par de pernas.

Após toda essa formação ou troca de identidade, o comum é salvar os avatares (cada
participante pode salvar até 10 personalidades diferentes) e montar uma farta janela de acessórios.
A qualquer momento e em qualquer lugar do chat, o usuário pode utilizá-los como quiser. Depois
de formadas as múltiplas personalidades, o participante pode percorrer o chat.



Aí, porém, aparece outro problema do Palace: a visualização do ambiente.Ao contrário
do Chat Circles, onde todos os grupos de discussão são visíveis, apenas menores, no Palace o parti-
cipante não têm idéia do que está ocorrendo em outras salas do chat. Muito menos quantas salas
existem e como se faz para percorrê-las (não há um mapa).A única dica é um número na parte infe-
rior da tela: 10/144 idica que existem 10 pessoas naquela sala das 144 conectadas ao chat.A sepa-
ração em salas torna-se problemática no momento em que não é possível ter uma visão geral do
ambiente do chat. Cada sala parece ser um ambiente isolado e, ao sair e entrar em salas dife-rentes,
há uma certa descontextualização.Assim como acontece na vida real.

Para sair dessas salas, assim como para aproximar-se de outro avatar na tela, o partici-
pante usa o mouse. Em chats como o Palace, porém, o único tipo de animação com o avatar possív-
el é sua movimentação na tela (além da troca de roupa).Algumas expressões podem ser utilizadas,
principalmente quando o participante está utilizando a esfera colorida como avatar (há diversas
faces disponíveis). Mas,de um modo geral, os desenhos são estáticos e aparecem desconectados da
conversa — que é ainda em grande parte feita por meio de texto.

Desconectado também é o fundo gráfico em relação a atividade dos avatares.Como foi
dito, o fundo é simplesmente uma foto colocada ali para diferenciar e tematizar os diversos ambi-
entes. Mas, de forma alguma, tem conecção com o tema da conversa ou com a movimentação dos
avatares.Estes, por sua vez,não interagem com o fundo. Parece que são "colados" em cima da foto,
podendo apenas movimentar-se em duas dimensões.

Procurando resolver o problema da animação dos avatares e da interação com o
espaço, foram criados alguns chats com interface gráfica em três dimensões.

Chats gráficos tridimensionais

Em vez de uma imagem de fundo estática, é possível ver uma cena em três dimensões
por onde se pode navegar livremente, usando as setas do teclado ou o mouse. Quando o usuário é
concectado a esses sistemas, precisa, como anteriormente, escolher um avatar, que será sua repre-
sentação gráfica naquele mundo. Uma vez conectado, o usuário pode explorar o ambiente, geral-
mente com a perspectiva de primeira pessoa, movendo seu avatar. Os avatares de todos os outros
usuários também conectados no sistema podem ser vistos e é possível aproximar-se deles para que
uma conversação se inicie.12

A principal diferença para chats como o Palace, é justamente a sensação espacial.
Enquanto no Palace o espaço é apenas fictício (como uma parede pintada), nos mundos virtuais é
possível mover-se através do ambiente. No ciberespaço, estes mundos virtuais têm sido criados
através da tecnologia da VRML e de dispositivos de visualização, sonoros e gestuais, que possibili-
tam uma total imersão na imagem.

Segundo Suzete Venturelli, "a VRML, linguagem que permite, entre outras possibilidades,
a criação e a implementação de avatares no ciberespaço, foi criada em 1994 pelos cientistas da
computação Mark Pesce e Tony Parisi, e traz, em sua última versão, mecanismos para suportar apli-
cações de animações em tempo real,onde os mundos animados podem responder a eventos exter-
nos interagindo imediatamente com um ou mais usuários simultaneamente. Sua estrutura permite
que mensagens sejam enviadas entre duas entidades numa mesma cena, ou entre cenas diferentes,
e seus ambientes podem ser modificados em tempo real na medida em que o usuário assim o dese-
ja e se envolve".13



Dado este cenário, coloca-se imediatamente a questão da animação dos avatares. Para
interagir com um mundo virtual é necessário que os avatares caminhem através do mundo e tam-
bém interajam com outros avatares. E, embora esses ambientes tenham se tornado graficamente
ricos, a comunicação basicamente ainda é travada através de texto. Ou seja, os ambientes gráficos
são desenvolvidos e indicam a presença do usuário em um determinado lugar. No entanto, o ato da
comunicação ainda é feito na maior parte das vezes com mensagens digitadas.A conversação "cara-
a-cara" normalmente utiliza em grande escala o canal visual para a interação entre pessoas. Muitas
vezes, num primeiro contato a expressão diz muito mais do que palavras.

Tendo isso em vista, Hannes Vilhjálmsson, pesquisador do grupo Gesture & Narrative do
Media Lab do MIT desenvolveu um sistema ao qual chamou Body Chat, um chat gráfico que permite
aos usuários comunicar através de texto, enquanto seus avatares automaticamente expressam
atenção, saudações e expressões faciais, assim como funções do corpo triviais,como respirar e pis-
car os olhos.

Um fato que se tornou visível quando mundos virtuais começaram a ser desenvolvidos,
e avatares tornavam-se tridimensionais, foi que faltavam emoções às representações gráficas. Se o
mundo pretende ser o mais real possível, assim também deverem ser seus habitantes. No entanto,
apesar de poderem se deslocar no espaço, muito pouco foi feito com avatares nesse sentido. No
Palace, como foi mostrado, o máximo que um avatar pode fazer é sorrir ou fazer uma expressão
triste quando o usuário está "encarnado" na esfera.De qualquer forma,às vezes o participante gasta
muito mais tempo se preocupando em animar seu avatar (trocando de roupas e de rostos) do que
interagindo com outras pessoas.Afinal, para que servem os chats?

Pensando nisso, Hannes desenvolveu um sistema onde a animação é feita de modo
quase automático, de modo a não interferir, ou melhor, interferir positivamente no rumo da con-
versa. Em primeiro lugar, assim que o usuário se conecta ao sistema, recebe um avatar padrão.
Depois, pode escolher o ângulo da câmera através do qual deseja ver o mundo: em primeira pes-
soa (com os olhos do avatar),de um ponto logo atrás do ombro do avatar ou à distância,engloban-
do todos os outros participantes.A respiração e o piscar de olhos são feitos automaticamente, sem
a intervenção do participante.

Para que a animação do avatar fique mais clara, é necessário dar um exemplo, do
próprio autor do projeto.A situação é a seguinte:

"User A is walking around, seeking out someone interested in chatting.After awhile A spots a
lone figure that is apparently not occupied.A clicks on the other avatar, expressing Willingness to Chat.The
other avatar reacts with a brief glance withou a change in expression.This lack of sustained attention sig -
nals to A that the other user is not available. User A continues to walk about looking for a person to chat
with.Soon A notices another lone figure and decides to repeat the attempt.This time around the expression
received is an inviting one, indicating that the other user is available. Immediately after this expression of
mutual openness, both avatars automatically exchange Distance Salutations to confirm that the system now
considers A and B to be conversational partners. Close salutations are automatically exchanged as A comes
within B's conversational range."14

O desenvolvimento dos processos de animação de avatares e do design de ambientes
tridimensionais em VRML têm sido muito utilizados não somente em chats, mas também nos
chamados MUDs (Multi-User Dungeous).



MUDs

Se os chats podem ser vistos, grosso modo, como o desenvolvimento de programas
como Eliza, onde o usuário travava uma conversa com o computador, é muito mais óbvia a relação
dos novos MUDs com o pioneiro Zork. Os MUDs, como o próprio nome mostra, são ambientes
para múltiplos usuários em formato video-game. Mas nada como Zork, onde o ambiente era
descrito textualmente, ou como os primeiros jogos com interface gráfica, como Atari, onde apenas
um jogador (no máximo dois) podiam compartilhar o ambiente.

Os MUDs são como chats, primeiro porque são ambientes que permitem a interação
de usuários dentro da www, ou seja, qualquer um que estiver conectado à rede e possuir o pro-
grama, pode entrar no mundo (a própria sigla já diz: multi-user). Segundo, são como chats tridi-
mensionais.Os ambientes criados em VRML permitem que o usuário tenha uma sensação imersiva
no espaço e possibilitam os participantes interagir, não só com outros participantes, mas também
com o próprio ambiente.

Há,no entanto, algumas diferenças.A primeira delas é que o usuário pode também con-
struir seus próprios mundos. Com a ajuda de um software simples é possível, a partir do ambiente
original, criar outros mundos com o qual ele possa interagir. Em segundo lugar, como foi observa-
do na descrição do Zork, o MUD também é um jogo, como se fosse RPG.Tais jogos, além de pro-
porcionarem ao participante a interação no espaço, também contam uma história. Mas, diferente-
mente das narrativas tradicionais,não existe uma história à priori.A narrativa linear, com início, meio
e fim é aqui substituída por outro tipo de narrativa que muda de acordo com a interação entre os
participantes. Cada usuário constrói sua própria história, dentro da multiplicidade de histórias pos-
síveis.

É muito comum esse tipo de jogo possuir como metáfora ambientes medievais.Através
do relato de um usuário que freqüenta esses ambientes, pude constatar que alguns são divididos
em forma de clãs. Cada usuário escolhe um personagem (ou avatar) que fará parte de um deter-
minado clã que, por sua vez, deve destruir os outros. Existem alguns clãs mais fortes, outros mais
fracos, dependendo do tempo que se participa do jogo — que, como a vida, não termina.
Participantes podem morrer, mas a história continua. De qualquer forma, algumas vezes os clãs são
atacados por grupos mais fortes. Outras vezes, pode-se estar procurando um lugar mais tranqüilo,
longe de disputas, e pelo caminho, encontrar alguém que possa ajudar. No entanto, deve-se tomar
cuidado! Essa pessoa pode ser um traidor e levá-lo justamente para a área do clã mais forte. Entre
as guerras, o avatar pode ir adquirindo pertences que levará consigo ao longo do caminho. E, quan-
do ele (ou o participante) estiver cansado deste mundo medieval, pode escolher voltar ao mundo
real simplesmente desconectando-se do sistema.

Mas não é tão simples assim. Mesmo desconectado, seu avatar continua a existir no outro
mu n d o. O que é mais incrível é saber que, "se você vai dormir (no jogo) e re s o l ve sair da internet, é
melhor guardar seus pertences em lugar seguro. Caso contrário, c o rre o risco de voltar para o jogo
e ter sido saqueado, estar só com a roupa do corpo." Ou seja, mesmo fo r a , você continua lá.

Lá onde? O sonho de mundos virtuais e realidades paralelas não é novo na mente do
ser humano. Hannes observa que "in the novel Neuromancer15, Science-fiction writer William Gibson let
his imagination run wild, envisioning the global computer network being an immersive space, much like a
parallel dimension, in which people could jack via neural implants.This was a shared graphical space, not
constrained by the laws of a physical reality, allowing people to interact whit remote programs, objects and
other people as if they were locally present."16



Parece que alguns filmes recentes, como Matrix, têm retomado essa idéia, agora com
muito mais força do que há 15 anos atrás. Em Matrix, não apenas existe a criação de mundos vir-
tuais completamente imersivos, mas o que nós chamamos de "realidade" também é virtual. Se o
papel da interface é justamente desaparecer para aproximar os dois lados, sejam eles quais forem,
no filme ela tem seu papel plenamente cumprido. Qual é a interface, quando não há mais tela, mouse,
teclado e o programa está dentro do próprio cérebro? Assim,e só assim,todo o problema da iden-
tidade presente nos chats desaparece, pois cada um torna-se seu próprio avatar. O avatar é o
próprio corpo, o corpo é o próprio avatar. Se o avatar é a interface do corpo, onde ela fica quan-
do nós somos nossa própria representação? E podemos nos comunicar, falar, viver e sentir em ambi-
entes que podem ser chamados virtuais, mas não têm mais a menor distinção do mundo real…

O chat do futuro.
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