
Mas como o Metaverso funciona?

Mesmo que alguns dispositivos sejam essenciais para acessar o metaverso, esse termo não se refere a
nenhuma tecnologia específica. Mas sim, uma verdadeira mudança na forma como interagimos
digitalmente.

Isso porque, na prática, o metaverso possibilita que as pessoas estejam imersas em um universo virtual,
que mistura realidade virtual com a realidade aumentada. Assim, os computadores, celulares e tablets
seriam substituídos por uma experiência tridimensional, onde todos podem interagir com objetos e
informações variadas.

Afinal, o que é Metaverso?

Ometaverso mescla o mundo virtual e a realidade aumentada, o que significa que pode ser entendido
como uma vivência em um espaço virtual, mas com influências reais.
Dessa forma, o metaverso pode ser considerado uma evolução da internet que utilizamos atualmente.

Isso porque, nele, as pessoas poderão conviver utilizando personagens customizados, vivendo uma
experiência totalmente imersiva no mundo virtual.

Porém, esse termo não é totalmente novo. Ele surgiu no século passado, em alguns livros de ficção
científica. Além disso, alguns filmes e jogos também já abordaram temas relacionados aos ambientes
virtuais imersivos e tentaram criar experiências hiper-realistas.

Metaverso

A expressão metaverso tem sido um dos assuntos mais falados do momento. Ela é utilizada para
denominar um espaço virtual compartilhado. Nele, as pessoas poderão utilizar dispositivos de realidade
aumentada para acessar um universo virtual repleto de opções, onde os usuários podem dar vida para
seus personagens.

Mas, como isso funciona? Nós já temos acesso a essa tecnologia? Essa é uma discussão que tem levantado
muitas dúvidas e, aqui, vamos tentar responder algumas delas. Assim, você pode compreender os
principais pontos desse novo universo, e como ele pode influenciar sua vida.
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Quais são as críticas ao metaverso

Entretanto, nem tudo é perfeito quando falamos do metaverso. Algumas críticas a essas ideias ainda
devem ser debatidas, como a possível falta de privacidade dos dados.

Além disso, mesmo que esse espaço ainda nem exista, podem surgir muitos dilemas legais e éticos sobre
os limites da coleta de informações dos usuários e as formas que esses dados podem ser utilizados.
Assim como é possível que surjam questões sobre os limites desse universo virtual.

Uma coisa é certa. A vida, como nós conhecemos, pode estar prestes a ser revolucionada mais uma vez
pela tecnologia. Por isso, é essencial conhecer mais sobre o metaverso e buscar maneiras para se manter
protegido.

E qual é o objetivo?

Ainda não é possível descrever totalmente como o metaverso vai funcionar. Isso porque ele ainda está no
mundo das ideias. As organizações que estão buscando desenvolver essas tecnologias ainda têmmuito
trabalho pela frente para conceber o metaverso da forma que planejam.

Porém, o que se sabe, é que as pessoas teriam seus próprios personagens, poderiam manter contato com
amigos, trabalhar, assistir shows. Tudo de forma virtual.

Assim, o objetivo é que você possa acessar esse universo virtual através de um dispositivo conectado à
internet. Uma vez dentro dele, você pode ser quem quiser. A ideia também é desenvolver moedas
virtuais, para que os usuários possam desenvolver uma economia própria do metaverso. Mas como
dissemos, nem tudo ainda está claro.

Entendendo o Metaverso

Para entender melhor o conceito do metaverso, vamos comparar com a internet que utilizamos
atualmente. Hoje em dia, estamos a maior parte do tempo conectados às redes sociais. Dessa forma,
nossa vida digital acontece, principalmente, quando estamos acessando celulares e computadores.

O metaverso pode proporcionar uma experiência totalmente diferente. Ao invés de navegar pela
internet através de uma tela, será possível acessá-la por dentro.

Você deve estar se perguntando como isso acontece na prática. Através de alguns dispositivos, como
óculos de realidade virtual, fones de ouvidos e sensores, os usuários poderão acessar um universo virtual
que proporciona uma nova realidade.

Imagine assistir shows dos seus artistas favoritos, realizar reuniões de trabalho, tudo aquilo que a
pandemia forçou a se tornar virtual, mas em um espaço commuito mais interação.

Porém, é importante ressaltar que isso tudo ainda não é totalmente possível. Algumas tecnologias
essenciais para que o metaverso se torne real ainda estão sendo aperfeiçoadas.
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