


o SL, é por programadores de linguagens
de script, como JavaScript, ActionScript,
C e PHP. A familiaridade com scripts
ajuda o profissional a programar em LSL
(Linden Script Language), a linguagem
da americana Linden Lab, criadora do
Second Life. E a LSL lembra Java.

"Quem conhece computação gráfica,
linguagens de script e já trabalha com
essas ferramentas na construção de
jogos tem meio caminho andado",
afirma Romero Tori, professor associa-
do da Escola Politécnica da Universida-
de de São Paulo (USP) e estudioso dos
mundos virtuais. Mas antes de buscar
oportunidades de trabalho, Tori
recomenda aos programadores
que turbinem seus conhecimentos
de script com noções de espaço e
modelagem 3D e reforcem a capacida-
de de processamento de seus computa-
dores e a velocidade da banda larga.

AS OPORTUNIDADES
Boas chances de trabalho nesse
mercado estão surgindo, segundo
Castro, nas pequenas produtoras
criadas para desenvolver objetos para
o SL. Outra possibilidade é a prestação
de serviço remoto, que pode render
clientes nos quatro cantos do mundo
aos programadores habilidosos. "Dá
para fazer um script com um elevador
subindo em direção ao céu, por
exemplo, e colocar à venda dentro do
Second Life como pacote de software",
sugere Reis. É também importante que
o profissional trabalhe sua imagem e
suas competências dentro do ambien-
te virtual para poder, assim, receber
indicações de clientes. Os ganhos,
ainda em fase de definição no merca-
do, partem do piso atual para catego-
rias aparentadas (veja as faixas
salariais nesta página).

Quem acumula conhecimento em SL
beneficia-se rapidamente. É o caso de
Marcelo Liberato, coordenador de
desenvolvimento da AgênciaClick, o
Marcelo Ning do mundo virtual. Aos 24
anos, esse paulistano integra o trabalho
de profissionais de 3D, design e
programação (interação e definição do
funcionamento) e acumula know-how
em todas as etapas dos projetos - desde
o planejamento até a entrega. Formado
em Ciências da Computação, Liberato

não tem dificuldade em desenvolver
espaços e objetos escrevendo código
na unha. De ajuda, conta apenas com
editores de texto simples, que colorem
a sintaxe, separando funções de
parâmetros, por exemplo. Para modela-
gem, usa as ferramentas do SL, que
possuem objetos predefinidos em
formas primárias, ou importa objetos
de programas 3D convencionais.

A FORMAÇÃO
Se o programador precisa saber script,
quem quiser ser modelador de Second
Life terá de aprender a trabalhar com
software 3D - caso do 3D Studio e do
Maya, ambos da Autodesk - e possuir
boas noções de perspectiva. Geralmen-
te, modeladores têm formação em
desenho industrial ou programação
visual. Quem optar por trabalhar com
criação deve entender de desenho e
de fotografia digital, para poder criar
pisos, quadros, texturas
e logomarcas com realismo.

Dourado, o Morpheus Kit, formou-se
em Publicidade, interessou-se por
webdesign e foi atrás de cursos de
Photoshop e 3D Studio Max. "O primeiro
me ensinou a manipular imagens e a
criar texturas para os modelos 3D. O
segundo me deu a base necessária para
entender como trabalhar com platafor-
mas tridimensionais e modelar objetos",
diz o coordenador da Kaisen Games.

O aprendizado nessa área, Dourado
sabe, nunca termina. "Estou me aprimo-
rando cada vez mais na parte de
arquitetura, que era algo que eu sentia
deficiência", afirma. Isso ele faz lendo
livros sobre arquitetura e urbanismo.
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